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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  neskorší príchod 

 p. Peter Minárik   

 p. Ján Mokráň   

 p. Dana Zápotočná  ospravedlnená  

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová  ospravedlnená 

   

Zapisovateľ: p. Lukáš Jonis  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie zmien v rozpočte obce na rok 2013  

4. Schválenie VZN č. 2/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malých zdrojov na 

území obce Bobot 

5. Schválenie výstavby obecných nájomných bytov 

6. Informácia o stave podaných žiadosti pre získanie finančných dotácií v jednotlivých 

výzvach, ktorých sa obec zúčastňuje 

7. Prerokovanie platu starostu obce 

8. Rôzne  

9. Došlá pošta 

10. 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. Ľuboš Hloža 

- p. Ján Mokráň 

 

Zapisovateľ zápisnice: p. Lukáš Jonis 

Prítomní: 5 poslanci (p. Ing. J. Jánošík, p. Ľ. Hloža, p. J. Marušek, p. J. Mokráň, p. P. 

Minárik) 

 

U z n e s e n i e  č . 4 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program rokovania OZ a overovateľov zápisnice. 

Za uznesenie hlasovali: 5 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 
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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 – predmetom dnešného rokovania 

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

euro – uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ – 23.11.2012 

 

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

a sume 2000 euro – uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ – 31.1.2013 

 

- Uznesenie č.2/2013 – schválenie VZN č.1/2013 o niektorých podmienkach držania 

psov na území obce Bobot – uznesenie splnené 

- Uznesenie č.3/2013 – schválenie prílohy č.1 k VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva - uznesenie 

splnené 

 

3. Schválenie zmien v rozpočte obce na rok 2013  

Nakoľko neboli žiadne pripomienky ani dotazy k návrhu zmien v rozpočte obce na rok 2013, 

ktorý bol vyvesený na obecnej tabuli na pripomienkovanie, starosta obce p. Tunega Ľ. dal 

hlasovať o schválení zmien v rozpočte obce na rok 2013. 

  

U z n e s e n i e  č . 5 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmeny v rozpočte na rok 2013 (Príloha č. 1) 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

4. Schválenie VZN č. 2/2013 o poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malých zdrojov na území obce Bobot  

Starosta obce Ľ. Tunega prečítal Dôvodovú správu, v ktorej v zmysle zákona č. 104/1998 Z.z. 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení predkladá návrh Všeobecného 

záväzného nariadenia č.2/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malých zdrojov na 

území obce Bobot. Informoval, že návrh VZN č.2/2013 bol vyvesený na obecnej tabuli dňa 

11.03.2013 a zaslaný poslancom OZ dňa 19.03.2013. 

Pán poslanec J. Marušek mal jednu otázku, v ktorej sa pýta ako sa bude kontrolovať to, aké 

množstvo a škodlivosť znečisťujúcich látok vypúšťajú do ovzdušia jednotlivý 

prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bobot. Na túto 

otázku mu starosta obce odpovedal, že prevádzkovateľ je povinný každoročne do 15. februára 

pravdivo predložiť spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie 
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údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do 

ovzdušia za uplynulý rok. Pokiaľ tak prevádzkovateľ neurobí, alebo uvedie nepravdivé údaje 

bude pokutovaný.     

 

Na zasadnutie OZ oneskorene prišiel poslanec Ing. Boris Michalička. 

 

U z n e s e n i e  č . 6 / 2 0 1 3  

OZ V Bobote schvaľuje: 

VZN č. 2/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malých zdrojov na území obce Bobot (Príloha č. 2) 

Za uznesenie hlasovali : 6 poslanci 

 

5. Schválenie výstavby obecných nájomných bytov 

Starosta obce Ľ. Tunega informoval poslancov OZ o tom, že Obecný úrad prijal do dnešného 

dňa 8 oficiálnych žiadosti o obecný nájomný byt. Ďalej starosta navrhol, aby výstavba 

obecných nájomných bytov bola realizovaná v parčíku pri Zdravotnom stredisku, pričom 

ukázal poslancom OZ projekt zakreslenia bytovky pri Zdravotnom stredisku. Následne 

podotkol, že pri tejto alternatíve stavby obecných nájomných bytov pri Zdravotnom stredisku 

by boli náklady na inžinierske siete omnoho nižšie ako pri pôvodnom návrhu stavby bytovky 

na pozemku p. Pieružku a taktiež podotkol, že je tu možnosť lacnejšieho vykurovania, pretože 

firma Ľudoprint plánuje zakúpiť kogeneračnú jednotku (generátor na výrobu tepla 

a elektrickej energie), ktorý by mohol slúžiť ako alternatíva a lacnejšia forma vykurovania 

bytovky. Starosta obce sa vyjadril, že treba zvážiť aj túto alternatívu, z ohľadom na to, že je 

menší počet záujemcov a porozmýšľať nad tým, že či by nebolo vhodnejšie postaviť bytovku 

pri Zdravotnom stredisku ako na pozemku p. Pieružku, pričom podotkol, že už odkúpený 

pozemok p. Pieružku by sa následne mohol predať napr. na výstavbu rodinných domov.  

Ing. J. Jánošík sa spýtal aké by boli stavebné náklady napr. na 9 bytovku pri Zdravotnom 

stredisku. Starosta na to reagoval, že by boli stavebné náklady omnoho nižšie ako na pozemku 

p. Pieružku. Ďalej sa starosta obce Bobot vyjadril tak, že by sa prikláňal za výstavbu 9 alebo 

10 bytovky, pričom jeden jednoizbový byt, by sa mohol do budúcna využívať na opatrovanie 

nejakého občana obce Bobot.  

Poslanec Ľ. Hloža sa vyjadril, že by sa priklonil na výstavbu obecných nájomných bytov na 

pozemku p. Pieružku, pretože pri Zdravotnom stredisku je pozemok menší a nie je si istý či 

by nebol vonkajší priestor pre všetkých obyvateľov bytovky, čo pri prognóze výstavby 10 

bytovky predstavuje približne 30 ľudí veľmi stiesnený a vyhovoval tak všetkým záujemcom 

o nájomné byty. Následne sa na podnet p. Hložu vyjadril p. František Kyselica, ako človek, 

ktorý má skúsenosti v oblasti stavebníctva. Podotkol, že aj vzhľadom na menší počet 

záujemcov by bola stavba bytovky pri Zdravotnom stredisku, čo sa týka nákladov na stavbu 

lacnejšia ako na pozemku p. Pieružku, pretože tento pozemok sa nachádza na rozmočenom 

podklade, následkom čoho by boli náklady na stavbu vyššie. p. Čerňanská podotkla, či by 

záujemcovia neodstúpili od bytov, keby zistili, že by sa byty nestavali na pozemku p. 

Pieružku ale pri Zdravotnom stredisku. S rovnakým názorom súhlasí aj poslanec J. Mokráň, 

ktorý si myslí, že by nebolo spravodlivé, aby sa bytovka stavala pri Zdravotnom stredisku 

a nie na pozemku p. Pieružku, nakoľko žiadatelia podávali žiadosti o nájomný byt s tým 

vedomím, že bytovka sa bude stavať na už odkúpenom pozemku p. Pieružku. O slovo sa 

prihlásila aj D. Stračiaková, ktorá chcela vedieť približne koľko bude stáť byt. Na to 

zareagoval p. Ľ. Tunega, ktorý povedal, že približne 250-280 Eur spolu s energiami po dobu 

30 rokov, pričom po uplynutí 30 rokoch si môže nájomca byt odkúpiť od obce. Starosta 
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vysvetlil, že všetko bude presne zadefinované v nájomnej zmluve. Následne žiadal poslanec 

Michalička od starostu Ľ. Tunegu finančné vyjadrenie toho, koľko bude stáť výstavba 

bytovky pri Zdravotnom stredisku, aby sa následne podľa toho vedel rozhodnúť za ktorú 

alternatívu má hlasovať. Starosta na to reagoval, že ceny sú podstatne nižšie ako pri 

alternatíve na pozemku p. Pieružku, pričom podotkol, že ceny výstavby boli prerokované na 

minulých Obecných zastupiteľstvách. Poslanec Michalička na to navrhol, aby sme oslovili 

ľudí, či by súhlasili, aby bytovka stála pri Zdravotnom stredisku a nie pri p. Pieružkovi. 

Navrhol, že táto téma by sa mohla taktiež prejednať na najbližšom verejnom zhromaždení, 

kde by sa vyjadrili jednotlivý záujemcovia a obyvatelia obce Bobot. 

Starosta obce p. Tunega navrhol, aby poslanci OZ pristúpili k hlasovaniu a dal hlasovať 

o výstavbe obecných nájomných bytov formou kúpy. 

        

U z n e s e n i e  č . 7 / 2 0 1 3  

OZ V Bobote schvaľuje: 

Výstavbu obecných nájomných bytov formou kúpy 

Za uznesenie hlasovali : 6 poslanci 

 

Vzhľadom na to, že výstavbu obecných nájomných bytov formou kúpy poslanci OZ schválili, 

starosta dal hlasovať o výstavbe obecných nájomných bytov (10- bytovku) na pozemku pri 

Zdravotnom stredisku. 

Poslanec B. Michalička navrhol dodatok: po predložení finančného rozpočtu 

 

U z n e s e n i e  č . 8 / 2 0 1 3  

OZ V Bobote neschvaľuje: 

Výstavbu obecných nájomných bytov (10- bytovku) na 

pozemku pri Zdravotnom stredisku - po predložení 

finančného rozpočtu 

Za uznesenie hlasovali : 3 poslanci (p. Michalička, p. 

Jánošík, p. Marušek)  

Zdržali sa : 3 poslanci (p. Mokráň, p. Hloža, p. Minárik) 

 

Starosta dal hlasovať o výstavbe obecných nájomných bytov (10- bytovku) na pozemku p. 

Pieružku. 

 

U z n e s e n i e  č . 9 / 2 0 1 3  

OZ V Bobote neschvaľuje: 

Výstavbu obecných nájomných bytov (10- bytovku) na 

pozemku p. Pieružku 

Za uznesenie hlasovali : 2 poslanci (p. Mokráň, p. 

Minárik)  

Zdržali sa : 4 poslanci (p. Michalička, p. Jánošík, p. 

Marušek, p. Hloža ) 
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6. Informácia o stave podaných žiadosti pre získanie 

finančných dotácií v jednotlivých výzvach, ktorých sa 

obec zúčastňuje 

Starosta obce p. Ľ. Tunega informoval poslancov OZ o stave podaných žiadostí pre získanie 

finančných dotácií v jednotlivých výzvach, ktorých sa obec zúčastňuje. Spomenul tri podané 

žiadosti pre získanie dotácií. Jedna je podaná na environmentálny fond v oblasti Zelená 

investičná schéma a druhé dve sú podané na Ministerstvo školstva, pričom jedna dotácia 

z nich, konkrétne na riešenie havarijnej situácie „Rekonštrukcia strechy“ pre Základnú školu, 

Bobot už je úspešná, o čom svedčí aj to, že obec už má finančné prostriedky na spomínanú 

„Rekonštrukciu strechy“ v sume 34 876 EUR na účte. Starosta taktiež spomenul, že je veľmi 

reálna aj druhá žiadosť na Ministerstve školstva o dotáciu na zateplenie a výmenu okien 

Základnej školy Bobot. Poslanec Michalička tiež prečítal, že žiadosť o dotáciu na 

Ministerstvo kultúry na rekonštrukciu kostola v obci Bobot bola prijatá.  

 

7. Prerokovanie platu starostu obce 

Zastupujúci ekonóm L. Jonis predložil dôvodovú správu podľa § 4 ods.4 Zákona č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, kde 

vyplýva Obecnému zastupiteľstvu povinnosť raz ročne prerokovať plat starostu. Podľa § 3 

ods. 1 tohto zákona starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Podľa § 4 

ods.2 môže Obecné zastupiteľstvo tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Ekonóm 

prepočítal zvýšenie platu starostu obce o 9%, tak ako to bolo v roku 2012(1 448 € - zvýšenie 

o 36 € ), ale poslanec Ing. B. Michalička navrhol protinávrh zvýšenie o 7 %, (1422 € - 

zvýšenie o 10 €). 

 

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

OZ V Bobote schvaľuje: 

v zmysle § 11 ods.4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  

zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových  

podmienkach starostov obcí a primátorov miest v znení  

neskorších predpisov, plat starostovi obce ako súčin 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom  

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za  

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1  

bod 2. zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších  

predpisov, čo v podmienkach obce je 1,65 násobok,  

zvýšeného o 7 % v zmysle § 4 ods.2 zákona č. 253/1994  

Z. z. v znení neskorších predpisov, t.j. 1422 €. 

Za uznesenie hlasovali : 4 poslanci (p. Michalička, p. 

Jánošík, p. Minárik, p. Marušek)  

Zdržali sa : 2 poslanci (p. Hloža, p. Mokráň) 
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8. Rôzne 

Poslanec J. Marušek mal pripomienku, že nemenovaný občan obce Bobot ho oslovil s tým, 

že na križovatke pri Kamilovi Pšenkovi je zlý výhľad na hlavnú cestu spôsobený zacláňaním 

vetiev stromu. Starosta zareagoval tým, že sa na daný problém pozrie a situáciu vyrieši. 

   

Poslanec Ing. B. Michalička navrhol, aby sa verejné zhromaždenie konalo dňa 13.04.2013 

o 15:00 hod.  

 

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

OZ V Bobote schvaľuje: 

Termín verejného zhromaždenia na 13.04.2013 o 15:00 

hod. 

Za uznesenie hlasovali : 6 poslanci  

 

Starosta obce Ľ. Tunega navrhol, aby si každý poslanec OZ na spomínané verejné 

zhromaždenie pripravil nejaké informácie (správu) o svojej činnosti, čo urobil za celý rok pre 

obec Bobot a pre občanov obce Bobot. 

 

Starosta obce Ľ. Tunega otvoril tému kanalizácia na ulici Argentína, pričom informoval 

poslancov OZ, že by bolo dobré, aby sa odvodnenie ulice riešilo komplexne v rámci 

celkového odkanalizovania obce Bobot a keďže táto ulica nemá ani odvodnenie povrchových 

dažďových vôd, s výstavbou kanalizácie by sa začalo na tejto ulici. Na základe toho prečítal 

poslancom OZ aj cenovú ponuku na zabezpečenie vypracovania PD na odkanalizovanie obce 

Bobot vrátane vypracovania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z dotačných zdrojov 

SR a EU. Celá projektová dokumentácia by vyšla na 6000 Eur.  

 

Starosta obce Ľ. Tunega na podnet občana obce p. M. Michaličku, ktorý sa sťažoval, že 

nemôže často vojsť na svoj pozemok, pretože pred jeho domom mu veľa krát stojí auto,  

navrhol obecnému zastupiteľstvu osadenie zákazu státia na ulici „Argentína“, prípadne aj na 

„novej ulici“. Následne dal o tom hlasovať. 

 

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

OZ V Bobote neschvaľuje: 

Osadenie značiek Zákaz státia na ulici „Argentína“ 

Za uznesenie hlasovalo : 0 poslancov  

Zdržalo sa : 6 poslancov  

 

9. Došlá pošta 

Žiadosť o finančnú dotáciu od Svojpomocného klubu stomikov ILCO Trenčín  
V došlej pošte sme zaevidovali žiadosť od Svojpomocného klubu stomikov ILCO Trenčín, 

ktorý nás žiadajú o poskytnutie finančnej dotácie 31 Eur, nakoľko jeden náš občan je členom  

tohto klubu.  

Starosta dal po predložení žiadosti o finančnú dotáciu hlasovať. 
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U z n e s e n i e  č . 1 3 / 2 0 1 3  

OZ V Bobote schvaľuje: 

Finančnú dotáciu 31 Eur pre Svojpomocný klub stomikov 

ILCO Trenčín 

Za uznesenie hlasovali : 6 poslanci  

 

 

Žiadosť o vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na nákup univerzálneho 

robota - miesiča cesta od vedúcej ŠJ v Bobote p. Bartošovej   
V došlej pošte sme zaevidovali tiež žiadosť od vedúcej ŠJ v Bobote p. Bartošovej, ktorá žiada 

starostu obce a poslancov OZ o zakúpenie miesiča cesta do Školskej jedálne v Bobote 

z dôvodu nefunkčného súčasného stroja. p. Bartošová zisťovala ceny miesiča, pričom cena 

nového miesiča cesta sa pohybuje cca 1500-1700 Eur. 

Starosta dal po predložení žiadosti hlasovať. 

 

U z n e s e n i e  č . 1 4 / 2 0 1 3  

OZ V Bobote schvaľuje: 

Kúpu nového univerzálneho robota - miesiča cesta do ŠJ 

v Bobote v hodnote cca 1500-1700 Eur 

Za uznesenie hlasovali : 6 poslanci  

 

 

Žiadosť o finančnú podporu 70. výročia TJ   
V došlej pošte sme taktiež zaevidovali žiadosť od TJ Tatran Bobot, ktorá žiada starostu obce 

a obecné zastupiteľstvo obce Bobot o finančnú podporu aspoň 1000 Eur na oslavy 70. výročia 

TJ Tatran Bobot. Poslanci vyjadrili súhlas s touto sumou a následne starosta p. Tunega dal po 

predložení žiadosti hlasovať. 

 

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

OZ V Bobote schvaľuje: 

Finančnú podporu na oslavy 70. výročia TJ v sume  

1000 Eur  

Za uznesenie hlasovali : 6 poslanci  

 

10. Záver 

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. Ján Mokráň  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

Zapisovateľ zápisnice : p. Lukáš Jonis  
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Príloha č. 1 
 Zmeny v rozpočte obce Bobot na rok 2013 

   

 
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2013 

Č. ek. klas. Názov položky EUR 

100 Daňové príjmy  
            233 635 
€  

111003 Výnos dane z príjmov od DÚ 
            188 850 
€  

121001 Daň z nehnuteľností - pozemky 
               14 800 
€  

121002 Daň z nehnuteľností - stavby 
               12 647 
€  

121003 Daň z nehnuteľnosti - byty 
                    300 
€  

133001 Daň za psa 
                    840 
€  

133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 
                    786 
€  

133013 Komunálne odpady 
               15 412 
€  

200 Nedaňové príjmy 
               11 819 
€  

212002 Prenájom pozemkov - hrobové miesta  
                    200 
€  

212003 Prenájom budov, priestorov, objektov 
                 4 000 
€  

212004 Prenájom strojov, náradia, zariadení 
                    231 
€  

221004 Overovanie listín 
                    321 
€  

221004 Stavebné poplatky  
                    264 
€  

221004 Výrub stromov, rybársky lístok  
                       57 
€  

221005 Licencie na výherné automaty 
                 1 500 
€  

223001 Hlásenie v obecnom rozhlase 
                    427 
€  

223001 Faxovanie, kopírovanie 
                       32 
€  

223001 Kosenie trávy 
                       64 
€  

223001 Príjem za reklamu 
                    200 
€  

223001 Opatrovateľská služba 
                    756 
€  

223002 Materská škola - poplatky 
                 1 992 
€  
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223002 Školský klub detí - poplatky 
                1 208 
€  

223003 Školská jedáleň - stravné 
                    500 
€  

229005 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 
                       33 
€  

242 Príjem z vkladov - úroky 
                       34 
€  

300 Sponzorské a iné dobrovoľ. príspevky 
                 1 500 
€  

310 Transfery  
               59 029 
€  

312001 Krajský školský úrad - ZŠ 
               54 012 
€  

312001 Krajský školský úrad - MŠ 
                 2 496 
€  

312001 Recyklačný fond 
                    261 
€  

312001 Za skladníka CO 
                        -   
€  

312001 Krajský úrad životného prostredia 
                       82 
€  

312001 Register obyvateľstva - REGOB 
                    252 
€  

312001 Cestná doprava a pozemné komunikácie KUCD a PK 
                       40 
€  

312001 Dotácia na voľby 
                        -   
€  

312001 ÚPSVR - strava 
                    440 
€  

312001 ÚPSVR - školské pomôcky 
                    111 
€  

312001 ÚPSVR - na vytvorené pracovné miesto 
                        -   
€  

312001 Dotácia VU KSU TN 
                    705 
€  

312001 Dotácia od KŠU na dopravné žiakov 
                    630 
€  

  BEŽNÝ ROZPOČET 
            305 982 
€  

  Kapitálové príjmy 
                        -   
€  

  KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 
                        -   
€  

  FINANČNÉ OPERÁCIE 
               45 972 
€  

454001 Prostriedky z rezervného fondu 
               15 655 
€  

  Zostatok prostriedkov z minulých období 
               30 317 
€  

  Príjmy spolu 
            351 954 
€  
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VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 

 Č. ek. klas. Názov položky 
 

  Samospráva 
            104 880 
€  

610 Mzdy a platy 
               31 543 
€  

620 Poistné a príspevky do poisťovní 
               10 855 
€  

631 Cestovné náhrady 
                 3 500 
€  

632001 Plyn 
                 5 000 
€  

632001 Elektrická energia 
                 2 592 
€  

632001 Verejné osvetlenie Bobot 
                 5 289 
€  

632001 Verejné osvetlenie Bobotská Lehota 
                 1 573 
€  

632002 Voda 
                    175 
€  

632003 Telefón 
                 1 758 
€  

632003 Poštové a kuriérsky služby 
                    870 
€  

632004 Internet 
                    185 
€  

633004 Stroje, náradie, zariadenia 
                 1 000 
€  

633006 Všebecný materiál bežná réžia OÚ 
                 2 000 
€  

633006 Všeobecný materiál (stavebný, iný) 
                 6 000 
€  

633006 Verejné osvetlenie - všeobecný materiál 
                    512 
€  

633009 Knihy, časopisy, noviny  
                    116 
€  

633009 Knihy do knižnice 
                    150 
€  

633016 OÚ reprezentačné 
                    400 
€  

633016 Hodové slávnosti 
                 1 000 
€  

633016 Príspevky, dary 
                    800 
€  

634001 Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 
                 2 000 
€  

635 Údržba  
                 2 090 
€  

637001 Školenia, kurzy, semináre 
                 1 072 
€  
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637002 Konkurzy a súťaže 
                    500 
€  

637003 Webstránka obce, novoročné pozdravy 
                    200 
€  

637004 Všeobecné služby, bežná réžia OÚ 
                 2 800 
€  

637004 Všeobecné služby (stavebné, iné) 
                 1 500 
€  

637004 Projekty 
                 3 000 
€  

637005 Domov sociálnych služieb 
                        -   
€  

637006 Zdravotné prehliadky 
                    102 
€  

637012 Bankové poplatky 
                    273 
€  

637012 Skládkovanie a odvoz komunálneho odpadu 
               14 113 
€  

637015 Poistenie majetku, osôb 
                    870 
€  

637026 Odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva 
                    340 
€  

637026 Odmeny členom volebných komisií 
                        -   
€  

642001 Príspevky občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 
                    200 
€  

642006 Členské príspevky  
                    500 
€  

  Materská škola 
               61 269 
€  

610 Mzdy a platy 
               38 637 
€  

620 Poistné a príspevky do poisťovní 
               13 482 
€  

631 Cestovné náhrady 
                       50 
€  

632001 Plyn 
                 3 315 
€  

632001 Elektrická energia 
                 1 674 
€  

632002 Voda 
                    205 
€  

632003 Telefón 
                    166 
€  

633006 Všeobecný materiál 
                    520 
€  

632004 Internet 
                       94 
€  

633009 Učebné pomôcky 
                    600 
€  

633009 Učebné pomôcky - predškoláci 
                 2 496 
€  
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637001 Školenia, kurzy, semináre 
                       30 
€  

  Základná škola 
               54 012 
€  

610 Mzdy a platy 
               27 332 
€  

620 Poistné a príspevky do poisťovní 
                 9 617 
€  

631 Cestovné náhrady 
                    100 
€  

632001 Plyn 
                 3 316 
€  

632001 Elektrická energia 
                 1 674 
€  

632002 Voda 
                    205 
€  

632003 Telefón 
                    196 
€  

633006 Všeobecný materiál 
                 9 683 
€  

632 004 Internet 
                       95 
€  

633006 Školské potreby pre sociálne slabších žiakov 
                       50 
€  

633009 Učebné pomôcky 
                    587 
€  

634004 Cestovné - žiaci 
                    630 
€  

637001 Školenia, kurzy, semináre 
                       50 
€  

637004 Všeobecné služby 
                    437 
€  

637015 Poistenie žiakov 
                       40 
€  

  Školská družina 
               11 089 
€  

610 Mzdy a platy 
                 7 986 
€  

620 Poistné a príspevky do poisťovní 
                 2 681 
€  

633006 Všeobecný materiál 
                    222 
€  

633009 Učebné pomôcky 
                    200 
€  

  Školská jedáleň 
               28 839 
€  

610 Mzdy a platy 
               14 245 
€  

620 Poistné a príspevky do poisťovní 
                 5 118 
€  

632001 Plyn 
                 3 316 
€  
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632001 Elektrická energia 
                 1 674 
€  

632002 Voda 
                    205 
€  

632003 Telefón 
                    131 
€  

633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia 
                 3 000 
€  

633006 Všeobecný materiál 
                 1 000 
€  

633010 Pracovné odevy, obuv, pomôcky 
                    150 
€  

637014 Potraviny do školskej jedálne, stravenky 
                        -   
€  

  Dom smútku  
                    679 
€  

632001 Elektrická energia 
                    613 
€  

632002 Voda 
                       65 
€  

  Zdravotné stredisko 
                 6 770 
€  

632001 Plyn 
                 3 780 
€  

632001 Elektrická energia 
                 2 441 
€  

632002 Voda 
                    183 
€  

632003 Telefón 
                    367 
€  

  Obecný hasičský zbor a Dobrovoľný hasičský zbor 
                 2 337 
€  

632001 Elektrická energia 
                    400 
€  

633006 Všeobecný materiál 
                    557 
€  

634001 Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 
                    150 
€  

634003 Poistenie auta 
                    300 
€  

635 Údržba  
                    430 
€  

642 Dotácia hasičskému zboru 
                    500 
€  

  Telovýchovná jednota Bobot 
                 3 754 
€  

632001 Plyn 
                 1 608 
€  

632001 Elektrická energia 
                 1 730 
€  

632002 Voda 
                    244 
€  
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632003 Telefón 
                    173 
€  

  Dychová hudba Boboťanka 
                    450 
€  

642 Dotácie 
                    450 
€  

  Klub turistov 
                    200 
€  

642 Dotácie 
                    200 
€  

  Klub dôchodcov 
                    100 
€  

642 Dotácie 
                    100 
€  

  Opatrovateľská služba 
                 1 260 
€  

610 Mzdy a platy 
                 1 260 
€  

  BEŽNÉ VÝDAVKY 
            275 638 
€  

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 
               30 776 
€  

711001 Platby za pozemky 
                 3 776 
€  

717002 Zatepľovanie budov: MŠ, ZŠ (príp. Kultúrny dom, OU) 
               27 000 
€  

  FINANČNÉ OPERÁCIE 
               45 540 
€  

  Zostatok prostriedkov z minulých období k 31.12. 
               35 540 
€  

  Prostriedky z rezervného fondu k 31.12. 
               10 000 
€  

  Výdavky spolu  
            351 954 
€  
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Príloha č. 2 

 

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie  

2/2013 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malých zdrojov na území obce Bobot 
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Obecné zastupiteľstvo obce Bobot podľa § 6 a § 11  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a podľa zákona č. 401/1998 Zb. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení. 

 

 

 

 

 

vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie 

 

 

 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) v zmysle zákona č. 401/1998 Zb. 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malých zdrojov. 

 

 

 

 

 

Návrh VZN o poplatku za znečisťovanie malých zdrojov vyvesené na obecnej tabuli dňa: 

11.3.2013  

 

Návrh VZN o poplatku za znečisťovanie malých zdrojov zvesené z obecnej tabule dňa:  

27.3.2013 
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Článok 1  

Účel všeobecného záväzného nariadenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia na území obce Bobot a určuje výšku poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia. 

Článok 2  

Poplatková povinnosť 

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „ poplatok“ ) platia právnické osoby 

a fyzické osoby, oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania 

ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia za 

podmienok ustanovených v zákone. 

Článok 3  

Pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia 

O poplatku právnickej a fyzickej osoby, oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje 

malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ malého zdroja“) rozhoduje 

obec. 

Článok 4  

Výpočet poplatku 

(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok 

paušálnou sumou do výšky 664,- € na základe údajov oznámených podľa článku 5 ods. 1 a 2 

úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palín a 

surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú .  

(2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za 

všetky prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci. 

Článok 5    

Platenie poplatkov 

(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za 

každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce 

látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich 

látok, vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych 

ukazovateľoch palív a surovín, v počte prevádzkovaných hodín malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia a o druhu a účinností odlučovacích zariadení. 
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(2) Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti 

znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotrebu palív a surovín, vydá 

rozhodnutie v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie 

ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky, 

týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja . 

Článok 6  

Príjemca poplatku 

Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sú príjmom rozpočtu obce 

Bobot.  

Článok 7  

Pokuty 

(1) Za nesplnenie povinnosti uvedených v článku 5 ods. 1 a určených v rozhodnutí obce 

vydanom podľa článku 5 ods. 2 uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 

výšky 664,- € . 

(2) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení 

povinnosti dozvedela, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti . 

Článok 8  

Spoločné a prechodné ustanovenia 

(1) Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa tohto všeobecného 

nariadenia sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní ak toto všeobecné záväzné 

nariadenie obce neustanovuje inak . 

(2) Na konanie začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy. 

Článok 9  

Záverečné ustanovenia 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malých 

zdrojov na území obe Bobot schválené obecným zastupiteľstvom obce Bobot dňa 

27.3.2013uznesením č.  

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia  

na obecnej tabuli.   

 

 

 

 

______________________ 

Ľubomír Tunega  

starosta obce 
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Príloha č.1 k článku 4 – výpočet poplatku 

 

Výška poplatku 

 

Minimálnym poplatkom 4,- € sa spoplatňuje každý malý zdroj znečisťovania, ktorého výška 

poplatku je menšia ako 4,- € 

 

Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním 

prevádzkované zdroje znečisťovania ovzdušia v obci. 

 

Výška poplatku prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palín s tepelným príkonom nižším 

ako 0,30 MW sa vypočíta: 

 

a) Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív (cena za 1 tonu) 

 

- hnedé uhlie ..................................................... 5,- € 

- čierne uhlie ..................................................... 6,- € 

- vykurovacie oleje ........................................... 5,- € 

- nafta ................................................................ 1,- € 

- drevo ............................................................... 2,- € 

- zemný plyn ..................................................... 0,10 € (cena za 100 m
3
) 

 

b) Technologické procesy dreva s kapacitou do 50 m
3
/deň 5,- € (píly, výroba nábytku, 

preglejok, dosiek) 

 

- lakovne s kapacitou do 0,60 t náterových látok/rok ...................................... 15,- € 

 

 

 

 

 


