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Prezenčná listina  

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža  

 p. Ing. Juraj Jánošík   

 p. Jozef Marušek  

 p. Ing. Boris Michalička  

 p. Peter Minárik  ospravedlnený 

 p. Ján Mokráň  ospravedlnený 

 p. Dana Zápotočná  ospravedlnená  

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová   

   

Zapisovateľka: p. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie VZN č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území obce 

Bobot  

4. Schválenie dodatku k VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

príslušný kalendárny rok na úseku školstva 

5. Návrh schválenia zmien v rozpočte obce Bobot na rok 2013 súvisiacich s dodatkom 

k VZN č.2/2012 

6. Rôzne  

7. Došlá pošta 

8. Záver 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Tunega Ľ., ktorý konštatoval, že je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal prítomných 

poslancov OZ. Prítomných oboznámil s programom rokovania. 

 

Overovatelia zápisnice:  

- p. Luboš Hloža 

- p. Jozef Marušek 

 

Zapisovateľka zápisnice: p. Marcela Bartošová 

Prítomní : 4 poslanci (Ing. B. Michalička , Ing. J. Jánošík , p. L. Hloža, p. J. Marušek ) 

Neprítomní: 3 poslanci ( p. D. Zapotočná ,p. P. Minárik, p. J .Mokráň ) 

 

U z n e s e n i e  č . 1 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program rokovania OZ a overovateľov zápisnice. 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

 

2. Kontrola uznesení 

Starosta obce Ľ. Tunega prečítal poslancom OZ kontrolu uznesení: 

 
Zasadnutia OZ – rok 2011 

 
Uznesenie č.96/2011–výmena brány MŠ a ZŠ–  uznesenie trvá 

Uznesenie č.107/2011 – protinávrh p. Ing. B. Michaličku –zdravotné stredisko – uznesenie 

trvá  

Uznesenie č.108/2011 – presťahovanie kancelárií OU do zasadačky OU - uznesenie trvá  

Uznesenie 118/2011 – zbúranie RD č.110- p. Sekerková – čiastočne splnené - uznesenie trvá 

naďalej 

 

Zasadnutie OZ - 23.3.2012 

 

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

trvá 

 

Zasadnutie OZ – 6.5.2012 

 

Uznesenie č.31/2012 –  odkúpenie pozemku od p. L. Pieružka - uznesenie čiastočne splnené - 

trvá naďalej 

 

Zasadnutie OZ – 16.6.2012 

 

Uznesenie č.43/2012 – výmena okien a dverí MŠ, ZŠ, ŠJ realizovať až v roku 2013 – 

uznesenie trvá 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 4 - 

Zasadnutie OZ -17 .10 .2012 

 

Uznesenie č.66/2012 – schválenie spôsobu výstavby obecných nájomných bytov formou 

kúpy hotových postavených bytov – uznesenie trvá 

Uznesenie č.69/2012 – vypracovanie stanoviska hl. kontrolórky Ing. V. Filinovej 

k sťažnostiam Ing. A. doktora – uznesenie trvá 

Uznesenie č.70/2012 – oslovenie Obvodného úradu  pre cestnú dopravu a pozemné 

komunikácie z dôvodu osadenia dopravného zrkadla pri závode Ludoprint , z dôvodu 

bezpečnosti občanov. Obvodný úrad bol oslovený  za prítomnosti okresnej správy ciest 

a polície. Dopravné zrkadlo bude umiestnené do 30.4.2013- uznesenie trvá 

Uznesenie č.74/2012 – schválenie zakúpenia školských lavíc a stoličiek v hodnote 1700 € – 

uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ 23.11.2012 

 

Uznesenie č.78/2012 – realizácia orientačného označenia názvov ulíc obce Bobot v sume 

2000 euro – uznesenie trvá 

Uznesenie č.79/2012 – schválenie zhotovenia projektovej dokumentácie na sanáciu vlhkosti 

Rímsko- katolíckého kostola sv. Mikuláša v Bobote z dôvodu podania žiadosti vo výzve 

MKSR v programe „Obnovte si svoj dom „ Cena projektovej dokumentácie cca 1800 euro – 

uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ 21.12.2012 

 

Uznesenie č.832012 – schválenie rozpočtu obce Bobot na rok 2013 – uznesenie splnené 

Uznesenie č.84/2012 – zrušenie uznesenia č.19/2012a schválenie nového uznesenia č. 

84/2012 – zmena ceny za odpredaj pozemkov obyvateľom bytoviek č. 313 a č.319 v zmysle 

zákona č. 182/1993 z. z a vyhlášky č.465/1991 par. 15 ods. 1 písm. g.) v sume 0,664 za m2 – 

uznesenie splnené 

Uznesenie č.85/2012 – schválenie finančnej čiastky 120 € na organizovanie Vianočných 

trhov ZŠ Bobot – uznesenie splnené 

 

3. Schválenie VZN č. 1/2013 o niektorých podmienkach 

držania psov na území obce Bobot  

V mesiaci december 2012 na vyžiadanie Okresnej prokuratúry v Trenčíne bolo predložené na 

preskúmanie VZN č.3/2012 o chove a držaní zvierat na území obce Bobot .Po preskúmaní  

VZN č.3/2012 obec dostala „upozornenie prokurátora „ v tom zmysle , že VZN č.3/2012 

o chove a držaní zvierat neupravuje práva a povinnosti osôb na úseku držania psov podľa 

zákona č.282/2002 Z. z , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona 

č.102/2010 Z. z (s účinnosťou od 1.4.2010) Z tohto dôvodu bol vypracovaný návrh 

Všeobecného záväzného nariadenia č.1/2013 o niektorých podmienkach držania psov na 

území obce Bobot  podľa platných zákonov a predložený poslancom OZ na schválenie. 

Starosta obce Ľ. Tunega navrhol zatiaľ ponechať v platnosti aj VZN č.3/2012 o chove držaní 

zvierat na území obce Bobot, nakoľko VZN sa týka aj iných domácich a hospodárskych 

zvierat ako sú psy. K návrhu VZN č.1/2013 o niektorých podmienkach držanie psov poslanci 

OZ nemali žiadne námietky a návrh  schválili  s úpravou , že sa vypustil bod 7 v § 8, pretože 

VZN č.3/2012 ostáva naďalej v platnosti . 
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U z n e s e n i e  č . 2 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

VZN č.1/2013 o niektorých podmienkach držania psov na 

území obce Bobot( príloha č. 1) 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

 

 

 

4. Schválenie dodatku k VZN č. 2/2012 o určení výšky 

dotácie na prevádzku na mzdy na príslušný kalendárny 

rok na úseku školstva  

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č.415/20012 Z .z , 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.668/2004 Z. z bol predložený návrh na 

schválenie prílohy č.1 k VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

príslušný kalendárny rok na úseku školstva pre obec Bobot na rok 2013 podľa aktuálnych 

hodnôt koeficientov. Návrh prílohy č.1 poslanci OZ   bez námietok schválili. 

 

U z n e s e n i e  č . 3 / 2 0 1 3  

OZ V Bobote schvaľuje: 

Prílohu č. 1 k VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku  

školstva ( príloha č.2) 

Za uznesenie hlasovali : 4 poslanci 

 

5. Návrh schválenia zmien v rozpočte obce Bobot na rok 

2013 súvisiacich s dodatkom k VZN č.2/2012 

Starosta obce v súvislosti so zmenami financovania na úseku školstva (príloha č.1 k VZN 

č.2/2012 ) navrhol upraviť rozpočet obce na rok 2013 . Navrhol zakomponovať do rozpočtu aj 

úpravy v kultúrnom dome –vestibul časť, kde býva počas obecných akcii bufet –spraviť nový 

obklad ,skrinky na odkladenie tovaru ,prípadne police ,dlhý stôl. Do diskusie sa zapojila aj p. 

Čerňanská ktorá podotkla ,že aj dlažba je v zlom stave a mala by sa vymeniť. Poslanec Ing. B. 

Michalička navrhol dať vyrobiť police ,obklad a vrchnú kuchynskú dosku pripevniť na stenu, 

kde sa nachádza už kuchynská skrinka .Poslanec Ľ. Hloža sa vyjadril ,že treba dať spraviť aj 

dlhý stôl nakoľko pri akciách bude určite využívaný a praktický. Poslanci OZ sa zhodli ,že na 

úpravu vestibulu v kultúrnom dome vyčlenia cca  1000 euro , čo zakomponovali aj do návrhu 

zmien v rozpočte. Ďalšie starostom obce navrhované zmeny v rozpočte v položkách: 

 

Príjmová časť :    pôvodný rozpočet / zmena v rozpočte 

    

Daňové príjmy  :                    223 562 € / 233 635 € 
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Výnos dane z príjmov od DU                   178 777 € / 188 850 € 

Bežný rozpočet           295 910 € / 305 982 €  

Príjmy spolu                                                                  341 882 € /351 954 € 

 

Výdavková časť : 

Samospráva                                                                    99 880 € /104 880 € 

Všeobecný materiál  samosprávy                                       3 000 € /6 000 € 

Projekty                                                                              1 000 € /3 000 € 

Materská škola                                                              68 685 € /61 269 € 

Všeobecný materiál  MŠ                                                  7 936 € /520 € 

Mzdy a platy ZŠ                                                                  25 868 € /27 332 € 

Poistné a príspevky do poisťovní  ZŠ                                   8 226 € /9 617 € 

Všeobecný materiál ZŠ                                                      12 538 € /9 683 € 

Školská jedáleň                                                                 25 039 € /28 839 € 

Špeciálne stroje ,prístroje ŠJ                                                   200 € /3 000 € 

Všeobecný materiál ŠJ                                                            100 € /1 000 € 

Pracovné odevy  ŠJ                                                                  50 € /150 € 

Bežné výdavky                                                                 274 254 € / 275 638 € 

Kapitálové výdavky                                                       19 930  €  /2 7 000 € 

Zatepľovanie budov MŠ, ZŠ ,KD ,OU                              16 154 € / 27 000 € 

Finančné operácie                                                          47 698 € /45 540 € 

Výdavky spolu                                                              341 882 € /351 954 € 

 

Poslanec Ing. B. Michalička poznamenal, že doposiaľ sa schvaľovali nesprávne formulované 

uznesenia, treba čo sa týka schválených financií uvádzať do uznesení presne termíny, aby sa 

financie neprenášali do ďalších rokov.  

 

Nakoľko navrhované zmeny neboli vyvesené na obecnej tabuli (zverejnené ) návrh zmeny 

rozpočtu bude schvaľovaný až na budúcom OZ, po vyvesený  návrhu zmien na obecnej tabuli 

na pripomienkovanie. 

1. Rôzne 

Starosta obce Ľ. Tunega v bode rôzne poukázal účasť poslancov na obecných 

zastupiteľstvách, že niektorí poslanci sa v minulom roku zúčastnili na menej ako polovici 

zvolaných zastupiteľstiev. 

 

Poslanec Ing. B. Michalička navrhol starostovi obce schválenie harmonogramu  (termínov ) 

rokovaní OZ, aby sa poslanci vedeli zariadiť asi kedy rokovania v priebehu roka budú.  

Starosta obce navrhol, že polovica rokovaní bude vždy posledný piatok v mesiaci a polovica 

rokovaní poslednú stredu v mesiaci striedavo, takže  plánované rokovania OZ  budú na prvý 

polrok:              22.2.2013 (piatok) 

   27.3.2013 (streda) 

   26.4.2013 (piatok) 

   29.5.2013 (streda) 

   28.6.2013 (piatok) 

     

Poslanec Ľ. Hloža poznamenal ,že občania ho oslovujú kedy sa bude konať verejné 

zhromaždenie občanov. Nakoľko verejné zhromaždenie zvoláva obecné zastupiteľstvo   

navrhol poslancom aby do budúceho OZ zvážili či zvolajú verejné zhromaždenie a ak áno aký 
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termín navrhujú. Pán poslanec Hloža podotkol, že teraz v zimnom období by to asi nebolo 

vhodné kvôli počasiu ,ale možno by sa mohlo uskutočniť začiatkom marca. 

 

Poslanec Ing. B. Michalička informoval starostu obce a poslancov OZ  ako aj prisediacich 

občanov o podaní žiadosti v rámci programu „Obnovme si svoj dom „ ,podprogram 1.1 

Obnova kultúrnych pamiatok  na  záchranu nášho kostola sv. Mikuláša .Projekty boli podané 

včas v termíne a teraz musíme len čakať ako dopadne vyhodnotenie projektov. 

 

Pripomienky občanov: 

 

Pán F. Žembera vystúpil s požiadavkou , kedy sa bude v časti obce Bobot – ulica Argentína 

robiť odvodnenie dažďových vôd ,pretože dažďová voda steká pod rodinné domy čím ich 

znehodnocuje. 

Poslanec Ľ. Hloža reagoval na danú tému , že len dve ulice v našej obci nemajú spravené 

odvodnenie a to časť Argentína a ulica oproti. Poznamenal , že už aj v minulom volebnom 

období apeloval, aby sa odvodnenie zrealizovalo a vtom období bola spísaná aj petícia 

občanov. 

Starosta obce sa vyjadril ,že on je prvý ktorý je za realizáciu nakoľko on sám má taký 

problém ako ostatní občania časti Argentína. Ale tento rok nám financie na zrealizovanie 

odvodnenia určite nezvýšia, pretože je to dosť veľká investícia, možné by to bolo na budúci 

rok. Povedal , že zistí koľko by to asi zhruba stálo (orientačné ceny ) a prípadne sa môže 

vypracovať aspoň projektová dokumentácia, pokiaľ nám to financie dovolia. 

 

Pán V. Minárik poukázal na plot , ktorým je oplotený areál  ZŠ a MŠ. Treba s ním niečo 

robiť ,lebo je  starý a v katastrofálnom stave. Starosta obce sa vyjadril , že o tom vie a plot sa 

bude určite renovovať. 

1. Došlá pošta 

Žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2013  
V došlej pošte sme zaevidovali žiadosť od Rehole piaristov na Slovensku –Rehoľný školský 

úrad piaristov, ktorý nás žiadajú o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku 

školského zariadenia : Centrum voľného času – súčasť piaristického gymnázia J. Braneckého 

v Trenčíne, ktoré navštevuje aj dieťa s trvalým bydliskom v našej obci Kristína Šimonová. 

Poslanci OZ sa vyjadrili, že treba zistiť či ozaj uvedené Centrum voľného času fyzicky 

navštevuje a až potom sa rozhodnú či obec prispeje nejakou finančnou čiastkou. 

 

Na záver pani M. Čerňanská pozvala starostu obce ,všetkých poslancov OZ a prítomných na 

fašiangové slávnosti, ktoré sa budú konať 9.2.2013. 

 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta obce poďakoval 

poslancom a všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: p. Ľuboš  Hloža   

 p. Jozef Marušek  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

Zapisovateľka zápisnice : p. Marcela Bartošová  
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Príloha č.1 

 

 

 

Obec Bobot na základe ustanovenia § 6, ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g) zák..č . 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení noviel, v súčinnosti s ust. § 4, ost. 3, písm. g) a m) 

cit. zákona a v súlade § ust. 3, 4, 5 a 6 zák. č. 282/2002 Z.z, ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov ( ďalej len zákon o držaní psov) a zákona č. 102/2010 Z.z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zák. č. 282/2002 Z.z. vydáva všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) 

č. 1/2013: 

 

 

                                                         

 

 

 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
č. 1/2013   

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Bobot 

(ďalej len nariadenie) 

 

 

§ 1  
Úvodné ustanovenia 

 
1. Účelom tohto VZN je vytváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu 

života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok 

držania psov (viď. ust. § 3,4,5 a 6 zákona o držaní psov) 
 
      2.  Toto VZN upravuje niektoré podmienky evidencie a vodenia psov, práva a povinnosti  

 právnických a fyzických osôb pri držaní psov v obci ako aj súvisiace podrobnosti o  

 znečisťovaní verejných priestranstiev a riešenie priestupkov. 
 

3. VZN sa nevzťahuje na služobných psov, používaných podľa osobitných predpisov 

(viď §1, ods. 2 zákona o držaní psov).  

 

       4.   Týmto VZN nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka, Trestného zákona a  

 osobitných predpisov. 

§ 2  
Vymedzenie pojmov 

 
Podľa § 2 zákona o držaní 

psov : l. zvláštnym psom 

je pes :  
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 

(zák.č.379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a 

podobných činností, o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) a o doplnení zák. č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce 

(zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov,  
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b) používaný horskou službou,  

c) poľovný,  

d) ovčiarsky,  

e) vodiaci,  

f) používaný počas výcviku alebo súťaže, konanej podľa medzinárodného alebo 

národného skúšobného poriadku.  
 
2. nebezpečným psom  
je každý pes, ktorý napadol alebo pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi. / zák. č. 140/1961 / 

 

3. voľným pohybom psa  
je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný 

pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo 

zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie. 

 

§ 3  
Evidencia psov 

 
1. Každý pes, držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Bobot, podlieha evidencii 

psov.  

 
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia 

posledného dňa lehoty, uvedenej v odstavci 1, ak sa pes v danom roku nachádza prevažne na 

území obce.  
 
3. Evidenciu  vedie obec (obecný úrad).  

 
4. Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré sú obsahom daňového priznania - daň za psa (z. 

č.582/2004 z. z )  

 
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný 

do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes 

evidovaný.  
 
6. Obec vydá držiteľovi psa, zapísaného do evidencie (daňové priznanie) evidenčnú známku 

psa (ďalej „známka“) . Na známke bude uvedené evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes 

evidovaný  Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.  
 
7. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ 

psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť 

obci (obecnému úradu). Obec je povinná držiteľovi psa vydať náhradnú známku za poplatok 2 

eura .  

 

§ 4 

Vodenie psa 
 

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenie na chov môže len osoba, ktorá je 

fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii, pričom je povinná 

predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a 

zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol 
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spôsobiť.  
 
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len 

osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať 

nebezpečný pes nasadený náhubok.  
 
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva 

dohľad.  
 
4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol a aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu 

držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám 

napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, oznámiť 

obci, kde je pes evidovaný. 

  

5. Pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený 

známkou alebo čipom. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len s 

náhubkom a na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť 

vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v 

každej situácii.  

 

6. Zakazuje sa opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania (napr. pred obchodom a 

pod.), opustenie priviazaného (opatrného náhubkom) nebezpečného psa alebo jeho 

zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve.  

 

§ 5  
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom 

 
1. Voľný pohyb psa bez vôdzky a náhubku po obci je zakázaný (okrem výnimky, uvedenej v 

§ 2, ods. 3 tohto VZN). 
 
2. Vstup so psom je v obci zakázaný :   

a) do areálu ZŠ, MŠ,  

b) do úradných budov, budovy kultúrneho domu, obchodov, zariadení pre poskytovanie 

služieb, do areálu cintorína a do parku pri dome smútku ,okrem vodiacich psov, v 

zmysle platných predpisov, pokiaľ vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol inak,   
c) bez vôdzky a náhubku do vozidla miestnej dopravy, na miesta, kde sa pohybujú alebo 

zhlukujú ľudia a ak ide o psa bez výcviku, ktorý by mohol ohroziť zdravie alebo 

bezpečnosť ľudí príp. iných zvierat, aj bez náhubku.   
d) na futbalové ihrisko a do areálu pri protipovodňovej zdrži Dolné Pažite je voľný 

pohyb psa zakázaný 
 

Miesta vymedzené podľa tohto bodu, písm. a) a b) musia byť viditeľne označené 

umiestnením vhodného piktogramu alebo textu. Toto označenie zabezpečí vlastník, správca 

alebo užívateľ budovy, zariadenia. 

§ 6  
Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly 

bezprostredne odstrániť . 

§ 7 
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Priestupky 
 
l. Priestupku sa dopustí držiteľ psa ak  

 

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu 

skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,  
b) neprihlási psa do evidencie,  
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,  

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, / zák. č. 

140/1961 /   
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 

      f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených 

 

2. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak 

 

         a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu  

 trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol, 

         b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich  

 ohrozovania psom, 

         c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, 

 ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane, / zák. č. 140/1961 / 

         d) nepreukáže známkou totožnosť psa, 

         e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 

         f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 

 

3. Za priestupok podľa § 7 ods.1 a ods. 2 písm. a/ až d/ môže obec uložiť pokutu až do výšky 

165 eur a v ods. 2 písm. d/ až f/ do výšky 65 eur. 

 

4. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti 

dozvedela, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.  

5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.  

6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní – zák.č. 

71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov ( správny poriadok).  

7.Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.  

8. Porušenie povinností upravených týmto VZN, je priestupkom podľa zákona o priestupkoch 

č. 372/1990 Zb. v znení noviel a doplnkov.  
 
 

§ 8  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
 
1. V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta. 

 

2. Ostatné vo VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov, musia byť v súlade 

s ostatnými osobitnými predpismi, najmä v súlade so zák. č. 115/95 Zb. o ochrane zvierat, 

zák. č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení zák. č. 70/2000 Z.z., zák. č. 23/2002 

Z.z. a vyhláškou o chove spoločenských zvierat č. 231/1998 Z.z. 
 

3. Držiteľ psa, ktorému odo dňa účinnosti tohto VZN vznikla povinnosť podľa § 3, ods.1 
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zaevidovať psa, splní si túto povinnosť do 30 dní. 
 
4. Držiteľ psa je povinný pravidelne ročne uhrádzať obci poplatok za psa podľa platného 

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na  území obce Bobot. 
 
5. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú starosta, poslanci OZ a členovia  komisií  pri 

OZ.  

 
6. Toto VZN bolo prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bobot dňa 30.1.2013 

uznesením. č. 3/2013 

7. Účinnosť VZN nadobudne 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia. 

 

 

 
 
VZN č. 1/2013 vyvesené na obecnej tabuli dňa : 10.1.2013 
 
VZN č. 1/2013 zvesené z obecnej tabile dňa : 28.1.2013 
 
 
 
 
 
 
V Bobote dňa 8.2.2013       

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ľubomír Tunega 

                starosta obce  
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Príloha č.2  

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Príloha č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu 2/2012 

o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na príslušný kalendárny rok na 

úseku školstva  

 

 

30.1.2013 
 

 

 

 

Vyvesené na obecnej tabuli dňa : 9.1.2013   

Zvesené z obecnej tabule dňa : 28. 1.2013 
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Príloha č. 1 

 

Prognóza výšky dotácie pre obec na rok 2013: 

 

Hodnota jednotkového koeficientu = 59 ,30 eur 

 

Hodnoty koeficientov pre žiakov (dieťa) v zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

a nariadenia vlády č.415/2012 Z. z ,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR 

č.668/2004 Z. z:  

 

 

Pre Obec Bobot na rok 2013 platí: 

 

Dieťa materskej školy a stravník MŠ:  

  

42 detí                           42 x 59,30 x 27,3   =  67 993,38 € z toho : 

stravník MŠ                   42 x 106,74 x 1,50 = 6 724,60 € 

potom na 1 stravníka   MŠ   6 724,60 : 42 = 160,10 €  

potom na 1 dieťa MŠ          61 268,78 (67 993,38 – 6  724,60 ) : 42 =  1 458,78 € 

 

Žiak základnej školy na činnosť školského klubu detí: 

 

34 žiakov                       34 x 59,30 x 4,6    =   9 274,52 € 

potom na 1 dieťa           9 274,52 : 34         =      272,78 € 

 

      Školská jedáleň – potencionálny stravník: 

 

      34 stravníkov                 34 x 59,30 x 1,8    =  3 629,16 € 

      potom na 1 stravníka     3 629,16 : 34         =     106,74 € 

 

 

 

 

Kategória škôl a školských zariadení                Výška finančných prostriedkov  

v obci Bobot                                                          na financovanie originálnych kompetencií 

                                                                               na úseku školstva (na mzdy a prevádzku) 

                                                                               na žiaka v jednom kalendárnom roku v € 

___________________________________________________________________________ 

 

Materská škola /bez rozdielu veku/                                       1 458,78 € 

Školský klub detí                                                                        273 € 

Zariadenie školského stravovania: 

Základná škola – stravník            107 € 

Materská škola – stravník                                                         160 € 


