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Prezenčná listina 12.03.2014  

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža  

 p. Ing. Juraj Jánošík   

 p. Jozef Marušek Ospravedlnený 

 p. Ing. Boris Michalička   

 p. Ing. Tibor Ďuriač   

 p. Ján Mokráň   

 p. Bc. Dana Zápotočná        

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová   

   

Zapisovateľ: p. Bc. Lukáš Jonis  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie prílohy VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

príslušný kalendárny rok na úseku školstva 

4. Schválenie zmien rozpočtu obce na rok 2014   

5. Schválenie prenájmu obecných priestorov 

6. Rôzne 

7. Došlá pošta 

8. Záver 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Tunega Ľubomír, ktorý skonštatoval, že Obecné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal prítomných 

poslancov a občanov obce Bobot. 

 

Prítomní: 6 poslanci (p. Bc. D. Zápotočná, p. Ing. T. Ďuriač, p. Ing. J. Jánošík, p. Ľ. Hloža, , 

p. J. Mokráň, p. Ing. B. Michalička) 

Ospravedlnený: p. J. Marušek – informoval starostu obce, že sa nemôže zúčastniť rokovania 

OZ z dôvodu práceneschopnosti. 

 

Za zapisovateľa určil starosta obce p. Bc. Lukáša Jonisa. 

 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce p. Ľuboša Hložu a Jána Mokráňa. 

Následne zaznel od p. Ing. B. Michaličku protinávrh, pričom za overovateľov navrhol p. 

Ľuboša Hložu a Ing. Juraja Jánošíka.  

Starosta dal hlasovať za tento protinávrh.   

 

U z n e s e n i e  č . 7 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice: p. Ľuboša Hložu  a p. Ing. J. 

Jánošíka. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom rokovania, tak že ho prečítal, 

pričom doplnil jeden bod rokovania na predchádzajúcu žiadosť hlavnej kontrolórky obce Ing. 

Veroniky Filinovej a to bod 6. Správa hlavnej kontrolórky obce Bobot o výsledku kontroly za 

1. polrok 2013. 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie prílohy VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

príslušný kalendárny rok na úseku školstva 

4. Schválenie zmien rozpočtu obce na rok 2014   

5. Schválenie prenájmu obecných priestorov 

6. Správa hlavnej kontrolórky obce Bobot o výsledku kontroly za 1. polrok 2013 

7. Rôzne 

8. Došlá pošta 

9. Záver 

  

U z n e s e n i e  č . 8 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje:  

Program rokovania OZ. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
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2. Kontrola uznesení 

Hlavná kontrolórka obce Bobot Ing. Veronika Filinová prečítala poslancom OZ 

kontrolu uznesení:  
 
Zasadnutia OZ – rok 2011 

 

- 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  

 

Zasadnutie OZ - 23.3.2012 

 

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

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 26.4.2013 

 

- Uznesenie č. 19/2013 – podanie žiadosti na získanie dotačných zdrojov, 

spracovanie projektovej dotácie na výstavbu kanalizácie a ČOV( v hodnote cca 

5000 eur) - uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ 18.10.2013 

 

- Uznesenie č.47/2013 –schválenie vstupu do občianskeho združenia Machnáč - 

Podhorie - Inovec a zaradenie obce Bobot do územia tohto verejno-súkromného 

partnerstva – uznesenie trvá 

- Uznesenie č.48/2013 – schválenie vypracovania Integrovanej stratégie rozvoja 

územia regiónu Machnáč - Podhorie - Inovec - uznesenie trvá 

- Uznesenie č.49/2013  - schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok za združenie Machnáč- Podhorie – Inovec v rámci programu rozvoja 

vidieka za účelom financovania zámeru: Vypracovanie Integrovanej stratégie 

územia regiónu Machnáč – Podhorie - Inovec – uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ 29.11.2013 

 

- uznesenie č.60/2013 – schválenie príspevku na odvodnenie kostola v sume 650 €z 

rozpočtu obce ,ak farský úrad dostane dotáciu na opravu kostola – uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ 13.12.2013 

 

- uznesenie č. 69/2013 –schválenie poverenia hlavnej kontrolórky obce, aby 

preverila cestovné výkazy starostu obce – rok 2012, 2013 a do konca januára 

podala správu poslancom OZ- uznesenie trvá 
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- uznesenie č. 70/2013 – schválenie finančnej čiastky 900 € za vypracovanie 

projektovej dokumentácie na zateplenie budov MŠ,ZŠ a ŠJ firmou Keramospol 

projekt - uznesenie splnené 

- uznesenie č. 71/2013 – schválenie príspevku na organizovanie tanečného kurzu 

MŠ a  ZŠ Bobot v sume 210 € - uznesenie splnené 

 

Zasadnutie OZ 22.1.2014 

 

- uznesenie č. 4/2014 – schválenie zrušenia schválenia:  

       uznesenie č.73/2013 - rozpočet obce Bobot na rok 2014( rozpočtové  

                                                      provizórium ) 

uznesenie č. 3/2011 - finančný limit 300 € jednorázovo a sumárne             

                                   500 € 

uznesenie č.5/2010 - preplácanie mobilného telefónu v hodnote   

                                  33,20 €  a používanie súkromného vozidla na  

                                  služobné účely 

Výkon  uznesenia č. 4/2014 bol starostom obce pozastavený.   

 

- uznesenie č. 5/2014 – schválenie finančného príspevku v hodnote 70 € p. D. 

Ballovej formou pôžičky na nákup potravín – uznesenie splnené 

- uznesenie č. 6/2014 – zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce Bobot   

na termín 8.3.2014 o 14,00 hod. – uznesenie splnené 

 

 

3. Schválenie prílohy VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na 

úseku školstva 

 Starosta obce Bobot p. Ľubomír Tunega na úvod tohto bodu informoval poslancov 

OZ, že Príloha k VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný 

kalendárny rok na úseku školstva bola prerokovaná na riadnom rokovaní OZ dňa 22.01.2014 

a bola taktiež vyvesená na úradnej tabuli obce Bobot v zmysle zákona. Spýtal sa poslancov 

OZ, či nemajú k tejto Prílohe ešte nejaké pripomienky a následne dal hlasovať o schválení 

Prílohy k VZN č. 2/2012 (Príloha č. 1).  

 

 U z n e s e n i e  č . 9 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

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

prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku 

školstva. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
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4. Schválenie zmien rozpočtu obce na rok 2014 

Starosta obce Bobot p. Ľ. Tunega znova informoval poslancov OZ, že tento návrh na 

schválenie zmien rozpočtu obce na rok 2014 bol taktiež prerokovaní na riadnom rokovaní OZ 

dňa 22.01.2014, pričom na dnešnom rokovaní OZ je už iba predložený na schválenie. 

K tomuto bodu rokovania sa vyjadril Ing. B. Michalička, ktorý povedal, že je otázka 

čo do rozpočtu poslanci OZ schvália, keďže na OZ dňa 22.01.2014 schválilo OZ uznesenie č. 

4/2014, ktoré obsahovalo zrušenie rozpočtu obce Bobot na rok 2014, čím bude obec Bobot v 

rozpočtovom provizóriu, samozrejme s prihliadnutím na pozastavenie výkonu uznesenia OZ v 

obci Bobot zo dňa 22.01.2014 č. 4/2014 starostom obce Bobot. Ďalej poslanec Ing. 

Michalička oslovil starostu obce p. Ľ. Tunegu, nech povie a tým zopakuje o aké zmeny 

rozpočtu sa jedná. 

 

Starosta prečítal navrhované zmeny: 

 

(1) Daňové príjmy: (príjmová časť) 

- 111003 - výnos dane z príjmov od DÚ: zmena sumy z 188 850 € na 177 380 € 

(nakoľko sú zverejnené údaje - prognózy na stránke štatistického úradu) 

(2) Finančné operácie: (príjmová časť) 

- celková suma finančných operácií z 29 533 € na 41 660 € 

(3) Samospráva: (výdavková časť) 

 - 633006 - všeobecný materiál - bežná réžia OÚ: zmena z 1700 € na 2000 € 

 - 633006 - všeobecný materiál - stavebný, iný: zmena z 4500 € na 6000 € 

 - 634001 - palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny: zmena z 2000 € na 2090 € 

 

 Taktiež starosta obce Bobot p. Ľ. Tunega navrhol, aby sa ešte pri schvaľovaní týchto 

zmien rozpočtu obce Bobot na rok 2014 doriešili cestovné náhrady Obecného úradu Bobot a 

následne zakomponovali do týchto navrhovaných zmien rozpočtu obce na rok 2014. 

 Poslanec Ing. Boris Michalička navrhol, aby sa schválili zmeny rozpočtu obce Bobot 

na rok 2014 len čo sa týka príjmovej časti, pričom navrhované zmeny výdavkovej časti by sa 

nemenili. 

 Následne navrhol starostovi obce Bobot, aby dal o tom hlasovať. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu obce Bobot: 

     (1) Daňové príjmy: (príjmová časť) 

    - 111003 - výnos dane z príjmov od DÚ zmena sumy z 

            188 850 € na 177 380 € (nakoľko sú  

            zverejnené údaje - prognózy na stránke  

            štatistického úradu) 

     (2) Finančné operácie: (príjmová časť) 

     - celková suma finančných operácií z 29 533 € na  

       41 660 € 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
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5. Schválenie prenájmu obecných priestorov 

Starosta obce Bobot Ľ. Tunega informoval poslancov OZ, že obec Bobot dostala 

ponuku od firmy I.M.D.K. predajne, s.r.o., ktorá má záujem o prenájom priestorov v areáli 

MŠ Bobot č. 63, v ktorých by chceli zriadiť predajňu potravín a pekárenských výrobkov. 

Ročný prenájom by predstavoval 1000 Eur, pričom el. energia, vodné a stočné by neboli 

súčasťou prenájmu. Starosta Ľ. Tunega sa vyjadril, že MŠ so ŠJ je dlhodobo v strate a obec 

by takto mohla získať určité finančné prostriedky. Taktiež vyjadril názor, že by sa vytvorilo 

jedno pracovné miesto a predajňa by bola v prospech občanov obce Bobot. Podotkol, že je len 

na nás, resp. na poslancoch OZ či takéto niečo schvália alebo nie. 

 

Ďalej starosta obce Bobot vyjadril myšlienku, že by sa mohol zabezpečovať aj dovoz 

týchto potravín z tejto predajne imobilným, ale aj iným občanom ktorí o to požiadajú do ich 

domovov. Poslanec Ing. B. Michalička sa spýtal starostu, kto by tento dovoz potravín platil. 

Starosta na to zareagoval, že by sa to mohlo realizovať cez obecnú obchodnú spoločnosť 

Bobot – Stav, s.r.o. v spolupráci s firmou I.M.D.K. predajne, s.r.o. 

 

Poslankyňa Bc. D. Zápotočná sa spýtala starostu obce Bobot, ako bude zabezpečená 

ochrana a bezpečnosť detí, keďže priestory, kde by sa mala zriadiť spomínaná predajňa sa 

nachádzajú v areáli Materskej a Základnej školy Bobot. Starosta poslankyni vysvetlil, že 

prístup do spomínanej predajne bude ohradený z oboch strán plotom, pričom tým pádom do 

kontaktu s deťmi vôbec nemôže prísť. K tejto problematike bol prizvaný aj bezpečnostný 

technik, ktorý skonštatoval, že z hľadiska bezpečnosti je všetko v poriadku.  

  

K danej problematike sa vyjadril aj údržbár Obecného úradu obce Bobot p. Maroš 

Michalička, ktorý vysvetlil všetkým prítomným, že občania obce Bobot na zriadení tejto 

predajne môžu len a len získať a to tým, že vznikne v obci konkurencia a tým pádom pôjdu 

ceny potravín dole. Taktiež sa vyjadril, že nám spomínaná firma na ich náklady opraví a 

zrekonštruuje priestory. Podotkol, že vykurovať sa v týchto priestoroch musí tak či tak, 

pričom vodu a elektrinu si budú platiť samostatne a čistý zisk obce Bobot 1000 eur ročne na 

prenájme je podľa neho vynikajúci. Podotkol aj alternatívu, že po čase môže tieto priestory 

zobrať do prenájmu aj Bobot - Stav s.r.o. a ponúkať rovnaký sortiment tovaru občanom obce 

Bobot. 

 

Starosta obce Bobot znova zdôraznil, že obec Bobot o nič nemôže prísť, môže len a 

len na tejto ponuke získať. Povedal, že prerábku priestorov hradí firma I.M.D.K. predajne, 

s.r.o, pričom obec Bobot na svoje náklady urobí len dva plôtiky a prístupovú cestu. 

 

Poslanec Ing. Michalička sa vyjadril, že mal možnosť vidieť, že sa už v Materskej 

škole niečo prerába. Spýtal sa starostu obce, čo všetko sa spravilo a za koľko peňazí. Starosta 

na to zareagoval, že všetko to stálo cca 1000 Eur a bolo to hradené obecnou obchodnou 

spoločnosťou Bobot - Stav, s.r.o., pričom to bude následne prefakturované firme I.M.D.K. 

predajne, s.r.o. Ing. Boris Michalička sa spýtal starostu, že na základe čoho dal spraviť 

prerábku týchto priestorov, keďže poslanci OZ o tom ešte nehlasovali. Starosta Ľ. Tunega 

povedal, že obec Bobot za túto prerábku nezaplatila ešte nič a dodal, že tento nevyužitý 

priestor v Materskej škole sa hygienicky vyčistil, vymaľoval a lepšie po materiálnej stránke 

vybavil. Podotkol, že zrovna keby tam nešla spomínaná predajňa, priestory tak budú v oveľa 

lepšom stave ako boli doteraz. Ing. B. Michalička na to odpovedal, že si starosta rozhodol bez 

nás, pričom si nás dal do úlohy štatistov. Následne vyjadril názor, že nie je proti novej 

predajni v našej obci, ale priestory Materskej školy nepovažuje za vhodné na tento účel. 

Školský areál vždy patril deťom a verí, že tak to bude aj v budúcnosti. 
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Poslanec Ľ. Hloža sa vyjadril k spomínanej predajni z hľadiska bezpečnosti. Vyjadril 

názor, že vchod kadiaľ bude cúvať auto, ktoré bude rozvážať tovar sa nachádza v zákrute a 

taktiež aj v blízkosti prechodu predchodcov. Povedal že si nemyslí, že je to z hľadiska 

bezpečnosti príliš bezpečné. Starosta na to zareagoval, že auto tam príde skoro ráno, keď deti 

nie sú ešte v škole a za bezpečnosť pri cúvaní v zákrute a pri prechode pre chodcov 

zodpovedá vodič auta, ktoré dovezie tovar a nie mi ako obec Bobot. 

 

Poslanec Ing. Michalička sa vrátil ešte k starostovej odpovedi na to, že priestory kde 

sa má zriadiť predajňa boli v neporiadku a hygienicky závadné. Spýtal sa starostu, že či to 

znamená, že sme mali v priestoroch Materskej školy, kde sa nachádzajú deti hygienicky 

závadné priestory. Starosta na to zareagoval, že nie, ale bolo to treba spraviť. Taktiež starosta 

obce znova povedal, že bol prizvaný aj bezpečnostný technik, ktorý skonštatoval, že priestory 

sú z hľadiska bezpečnosti v poriadku. 

 

Poslanec Ing. T. Ďuriač sa spýtal, že čo sa stane ak predajňa napr. po pol roku 

nepôjde. Starosta Ľ. Tunega na to reagoval, že to už nie je problém náš, ale ich ako firmy 

I.M.D.K. predajne, s.r.o., pričom zmluva bude dohodnutá minimálne na jeden rok s 2 

mesačnou výpovednou lehotou. 

Starosta Ľ. Tunega uzatvoril túto diskusiu s tým, že obec Bobot môže na tejto ponuke 

jedine získať a určite nie stratiť. Následne dal hlasovať za prenájom priestorov v areáli MŠ 

Bobot firme I.M.D.K. predajne, s.r.o. 

      

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

OZ v Bobote neschvaľuje: 

Prenájom priestorov v areáli Materskej školy Bobot firme 

I.M.D.K. predajne, s.r.o. 

Za uznesenie hlasovali: - 

            Proti: 1 poslanec (p. Bc. Dana Zápotočná) 

            Zdržali sa: 5 poslanci (p. Ing. Tibor Ďuriač, p. Ing. J. 

             Jánošík, p. Ľ. Hloža, , p. J. Mokráň, p. Ing. B. Michalička)  

    

    

6. Správa hlavnej kontrolórky obce Bobot o výsledku 

kontroly za 1. polrok 2013 

Hlavná kontrolórka obce Bobot Ing. Veronika Filinová v krátkosti zhrnula správu o 

výsledku kontroly za 1. polrok (Príloha č. 2) a navrhla, aby poslanci OZ zobrali túto správu o 

výsledku kontroly za 1. polrok 2013 na vedomie. Poslanci zobrali správu hlavnej kontrolórky 

obce na vedomie. 
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7. Rôzne 

Poslanec Ľ. Hloža povedal, že by sa chcel ešte spätne vrátiť k tom, čo zaznelo dňa 

08.03.2014 na verejnom zhromaždení obce Bobot od p. Masárovej, ktorá obvinila riaditeľa 

Základnej školy v Bobote p. Mgr. Trebichalského, že nebol počas pracovnej doby na svojom 

pracovisku a taktiež jej nedal rozhodnutie o vyradení svojho dieťa zo Základnej školy Bobot. 

Starosta na to zareagoval, že o takomto niečom nebol informovaný, pričom podotkol, že treba 

napísať písomnú sťažnosť a pokiaľ tam bolo nejaké pochybenie, vyvodí z toho samozrejme 

dôsledky. 

K tejto téme sa vyjadrila aj občianka obce Bobot p. A. Mikušková, ktorá taktiež 

podporila stanovisko pána starostu, že je treba spísať písomnú sťažnosť, ktorú je zo zákona 

povinná obec Bobot ako zriaďovateľ Základnej školy riešiť a písomne na ňu odpovedať.   

Poslanec Ľ. Hloža sa spýtal starostu obce Bobot z akého dôvodu bola prijatá nová pani 

učiteľka Základnej školy Bobot, pričom p. I. Kožejová, ktorá mala taktiež podanú žiadosť 

prijatá nebola. Starosta obce Bobot na to zareagoval, že p. Kožejová žiadala o skrátený 

úväzok a nemala taktiež dokončenú štátnu skúšku z Anglického jazyka. Zdôraznil, že 

Základná škola potrebovala učiteľa na plný úväzok a nie na úväzok skrátený, s čím p. I. 

Kožejová nesúhlasila. 

Viacero prítomných občanov vyjadrilo pretrvávajúcu nespokojnosť so situáciou v ZŠ a 

s obsadením pedagogického zboru. 

Starosta Ľ. Tunega taktiež vysvetlil, po rôznych názoroch občanov proti novej pani 

učiteľke Základnej školy, že spomínaná p. učiteľka má zmluvu na dobu určitú do 30.06.2014, 

že je v skúšobnej dobe a že keď bude slabá a nebude výučbu s deťmi zvládať tak jednoducho 

pôjde preč. Podotkol, že je kvalifikovaná pre 1 - 4 stupeň základnej školy a je zdatná z 

angličtiny, keďže 1 rok pracovala v Anglicku. 

O slovo sa prihlásila aj spomínaná I. Kožejová, ktorá bola prítomná na rokovaní OZ a 

vyjadrila polemiku o tom, že do konca roku 2013 mohla p. Bc. Nikolíniová učiť angličtinu, od 

roku 2014 môže učiť Anglický jazyk len ten kto má štátnu skúšku z Anglického jazyka, čo 

nová pani učiteľka Základnej školy taktiež nemá, ale do Základnej školy bola prijatá s tým, že 

pracovala rok v Anglicku. 

 

Ing. Boris Michalička predložil a prečítal poslancom OZ a všetkým prítomným 

dôvodovú správu (Príloha č. 3) o návrhu na zrušenie uznesení OZ pozastavených starostom 

obce. Následne dal postupne návrh na odhlasovanie jednotlivých uznesení.         

 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zrušenie uznesenia č. 3/2011 z 21.1.2011: Starostovi 

Tunegovi Ľ. finančný limit 300 € jednorázovo a sumárne 

500 € na mesiac. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zrušenie uznesenia č. 5 z ustanovujúceho zasadnutia 

27.12.2010:  

1. starostovi obce Tunegovi Ľ. preplácanie mobilného 

telefónu v hodnote 33,20 € mesačne 
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2. starostovi obce používanie a preplácanie súkromného 

motorového vozidla na služobné účely   

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Ing. J. Jánošík otvoril problematiku hlavnej kontrolórky obce Bobot. Hlavná 

kontrolórka Ing. V. Filinová sa vyjadrila, že OZ nemôže prijať nového kontrolóra, pričom 

počas materskej dovolenky nemôže mať príjem, pretože by prišla o materskú. Taktiež sa 

vyjadrila, že kontaktovala ZMOS, kde jej poradili, že na preklenutie obdobia materskej 

dovolenky môže OZ zriadiť Kontrolnú komisiu, ktorá ju bude v tejto dobe ako keby 

zastupovať. Následne po materskej dovolenke môže počas prípadnej rodičovskej dovolenky 

poberať príjem a vykonávať svoju funkciu.  

Ing. Juraj Jánošík predložil poslancom OZ dôvodovú správu (Príloha č. 4) o návrhu na 

zriadenie Kontrolnej komisie OZ. Následne dal návrh na odhlasovanie. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vytvorenie Kontrolnej komisie v zložení: členovia 

finančnej komisie a Ing. Anton Doktor ako predseda novej 

komisie. Obecné zastupiteľstvo poveruje predsedu 

komisie na vykonávanie všetkých kontrol v rámci obce 

Bobot, ktoré doposiaľ mohla vykonávať hlavná 

kontrolórka obce. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

 

Ing. Boris Michalička predložil poslancom OZ dôvodovú správu (Príloha č. 5) o 

návrhu plánu zasadnutí OZ. Vyjadril sa, že v rokovacom poriadku je uvedené, že OZ 

stanovuje plán týchto zasadnutí, ale poslanecký zbor sa zatiaľ k tomu postavil trochu 

benevolentne, preto navrhuje aby poslanci OZ stanovili presnejšie plán zasadnutí rokovania 

OZ. Následne dal návrh na odhlasovanie uznesenia. 

 

U z n e s e n i e  č . 1 5 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Plán zasadnutí rokovania OZ: 

 16.05.2014 o 19:00 hod. 

 27.06.2014 o 19:00 hod. 

 12.09.2014 o 19:00 hod. 

 17.10.2014 o 19:00 hod. 

 14.11.2014 o 18:00 hod. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

Ing. Boris Michalička oslovil konateľa Bobot - Stav s.r.o. Maroša Michaličku, aby 

v krátkosti poinformoval poslancov aj občanov za akým účelom a približne koľko z finančnej 

čiastky 5000 € minula obecná obchodná spoločnosť doteraz. Maroš Michalička poslancovi 

odpovedal, že za 600 € odkúpil od p. starostu Ľ. Tunegu osobné auto (PICK-UP), pričom 

vysvetlil, že auto je v dobrom stave, keďže na ňom ešte pred kúpou jazdil. Povedal, že je to 

rok výroby 1999, pričom je na ňom ťažné zariadenie a prepis nebol drahý keďže auto bolo v 

okrese. Taktiež povedal, že časť finančných prostriedkov sa dalo samozrejme na PHM a cca 

1000 Eur sa minulo na všeobecný materiál. 
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Poslanec Ing. Ďuriač vyjadril názor, že by sa mohla dať na web stránku obce ponuka 

služieb/kosenie, požičiavanie náradia a pod/,ktoré bude poskytovať Bobot - Stav, nakoľko 

začína sezóna a bolo by vhodné informovať občanov obce aj chalupárov o službách a 

cenníku.   

A. Mikušková sa vyjadrila, že možno by bolo dobre ohľadom škôlky osloviť občanov, 

aby dali návrh na skrášlenie tohto areálu. Starosta na to zareagoval, že všetko čo bude v 

našich silách sa pokúsime urobiť, stačí dať návrh. 

8. Došlá pošta 

Starosta p. Ľ. Tunega prečítal List č. 1 od p. D. Sokolíkovej ohľadom nápravy 

vzniknutého stavu na miestnom cintoríne, kde padajúce konáre s priľahlých stromov ohrozujú 

nielen majetok ale aj ľudí pohybujúcich sa v blízkosti hrobov. Starosta zhodnotil situáciu a 

vyjadril sa, že je to dlhodobejší problém. Informoval poslancov OZ, že už oslovil 3 firmy, aby 

mu vypracovali cenovú ponuka za ošetrenie a orezanie jednotlivých stromov na miestnom 

cintoríne. Povedal, že zatiaľ to vyzerá tak, že to bude stáť cca. 2000 € pričom podotkol, že 

túto sumu bude treba schváliť.    

 

 Starosta p. Ľ. Tunega prečítal List č. 2 taktiež od p. D. Sokolíkovej, ktorá upozorňuje 

na neporiadok pri autobusovej zástavke v časti B. Lehota. Starosta obce vysvetlil poslancom 

OZ, že spomínaná smetná nádoba sa vyprázdňuje každý týždeň, pričom táto nádoba však nie 

je určená na komunálny odpad občanov, ale na odpadky tých, ktorý čakajú na zastávke na 

autobus. Preto je veľmi ťažké takéto situácie riešiť keď občania do tejto nádoby hádžu aj svoj 

komunálny odpad. Zdôraznil však, že nádoba sa bude vyprázdňovať každý týždeň.  

 

 Starosta p. Ľ. Tunega prečítal List č. 3 od DHZ Bobot ohľadom odpustenia poplatkov 

v súvislosti s akciou "Fašiangy a zabíjačka", nakoľko akcia nebola zisková a bola 

organizovaná pre občanov obce Bobot. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Odpustenie poplatku DHZ Bobot vo výške 102,45 Eur v 

súvislosti s akciou "Fašiangy a zabíjačka". 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

9. Záver 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta obce poďakoval 

poslancom a všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 

 

 

V súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov p o z a s t a v u j e m výkon uznesení Obecného zastupiteľstva v obci Bobot zo dňa 

12.03.2014 číslo 11/2014, 12/2014 a 13/2014 pretože sa domnievam, že odporujú zákonu a sú 

pre obec zjavne nevýhodné, a preto uznesenia nepodpisujem v lehote podľa § 12 ods. 11 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
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Overovatelia zápisnice: p. Ľ. Hloža   

 

 

p. Ing. Juraj Jánošík  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

 

Zapisovateľ zápisnice : p. Bc. Lukáš Jonis  
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STAROSTA OBCE BOBOT 
 

 
Pozastavenie výkonu uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v obci Bobot zo dňa 12.03.2014 
 
 V súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
 

p o z a s t a v u j e m 
 

výkon uznesenia č. 11/2014 zo dňa 12.03.2014 
pretože sa domnievam, že  odporuje zákonu a je pre obec zjavne nevýhodné a preto  
uznesenie nepodpisujem v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Obec Bobot nemá zriadenú obecnú radu, preto nie je možné  pred pozastavením 
výkonu  uznesenia jeho prerokovanie v obecnej rade v súlade s § 13 ods. 6 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Bobote k bodu č. 5 – Schválenie prenájmu obecných 
priestorov na rokovaní dňa 12.03.2014 prijalo uznesenie č. 11/2014 v znení:  
„OZ v Bobote neschvaľuje: 
Prenájom priestorov v areáli Materskej školy Bobot firme I.M.D.K. predajne, s.r.o. 
Za uznesenie hlasovali: - 
Proti: 1 poslanec (p. Bc. Dana Zápotočná) 
Zdržali sa: 5 poslanci (p. Ing. Tibor Ďuriač, p. Ing. J. Jánošík, p. Ľ. Hloža, , p. J. 
Mokráň, p. Ing. B. Michalička)”  
    
Znenie uznesenia, ktoré bolo prijaté, je v rozpore s §7 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v ktorom je 
uvedené, že obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, 
dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. 
Obec Bobot neschválením uznesenia č. 11/2014 prichádza o vlastný príjem 
1000 € ročne. Okrem toho obec prichádza o finančné prostriedky, ktoré tvoria 
jedno pracovné miesto so mzdovými nákladmi cca 742,50 € mesačne, t.j. 
8910,00 € ročne, pričom tieto finančné prostriedky mohli byť použité pre rozvoj 
obce. Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že poskytovaním tovaru v predmetnej 
predajni pre obyvateľov obce by došlo k skvalitneniu služieb v zásobovaní, čo 
je veľmi dôležitou súčasťou samosprávnych činností obce podľa § 4 ods. 3 
písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, kde je 
uvedené, že obec pri výkone samosprávy najmä plní úlohy na úseku ochrany 
spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením 
pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská. 
 
V Bobote 20.03.2014 
       
 
 
 

                                      Ľubomír Tunega 

            starosta obce 
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STAROSTA OBCE BOBOT 
 

 
Pozastavenie výkonu uznesení 

Obecného zastupiteľstva v obci Bobot zo dňa 12. 3. 2014 
 
 V súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
 

p o z a s t a v u j e m 
 

výkon uznesení č. 12/2014 a č. 13/2014  
pretože sa domnievam, že  odporujú zákonu a sú pre obec zjavne nevýhodné a preto  
uznesenia nepodpisujem v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Obec Bobot nemá zriadenú obecnú radu, preto nie je možné  pred pozastavením 
výkonu  uznesenia jeho prerokovanie v obecnej rade v súlade s § 13 ods. 6 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie: 
Obecné zastupiteľstvo  v Bobote k bodu č. 7-Rôzne dňa 12. 3. 2014 prijalo: 
Uznesenie č. 12/2014  
„OZ v Bobote schvaľuje: 
Zrušenie  uznesenia č. 3/2011 z 21.1.2011: Starostovi Tunegovi Ľ . finančný limit 300 
€ jednorázovo a sumárne 500 € mesačne.“ 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
 
Uznesenie č. 13/2014 
„OZ v Bobote schvaľuje: 
Zrušenie uznesenia č. 5 z ustanovujúceho zasadnutia 27.12.2010:  
1.starostovi obce Tunegovi Ľ . preplácanie mobilného telefónu v hodnote 33,20 € 
2.starostovi obce používanie a preplácanie súkromného motorového vozidla na 
služobné účely“ 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
 

Podľa zápisnice z OZ zo dňa 12. 3. 2014 predkladateľ Ing. Boris Michalička predložil 
a prečítal poslancom OZ a všetkým prítomným dôvodovú správu (príloha č. 3) 
o návrhu na zrušenie uznesení OZ pozastavených starostom obce. V dôvodovej 
správe predkladateľ uvádza, že vzhľadom na pretrvávajúcu nespokojnosť rodičov 
detí navštevujúcich ZŠ Bobot a občanov obce Bobot poslanecký zbor prijal 
uznesenie, ktoré starosta obce zákonne pozastavil (ide o uznesenie č. 4/2014 zo 
dňa 22. 1. 2014).  
Ďalej sa v dôvodovej správe uvádza § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení: „Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 
pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie (t.j. 4/2014) trojpätinovou 
väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie 
nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon 
potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.  
Poslanec Ing. Michalička podal návrh na uznesenia tak, ako je uvedené vyššie, 
nie na potvrdenie uznesenia č. 4/2014 zo dňa 22. 1. 2014 ale nové, už bez 
schválenia zrušenia uznesenia č. 73/2013 z 13. 12. 2013 – rozpočet obce Bobot.  
Boli prijaté uznesenia č. 12/2014 a 13/2014, čo  obecné zastupiteľstvo schválilo.  
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Týmto postupom však obecné zastupiteľstvo prijalo nové uznesenia, pričom 
uznesenie č. 4/2011 z 22. 1. 2014 nepotvrdilo, tak ako to vyžaduje § 13 ods. 8 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  
Výkon uznesení č. 12/2014 a 13/2014 týmto pozastavujem, pretože sú prijaté 
v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
a v rozpore so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a sú pre 
obec zjavne nevýhodné.  
 
 
V Bobote 20. 3. 2014 
 
       
 
 
        Ľubomír Tunega 
           starosta obce   
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Príloha č. 1 

 

Príloha k VZN 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva 
 

Z údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR na svojej internetovej stránke 

(www.finance.gov.sk) pre rok 2014 vyplýva: 

 Predpokladaný podiel na DPFO pre rok 2014 za SR v €:  1 301 596 000,0  

 Prepočítaný počet detí a žiakov podľa stavu k 15.09.2013:         8 604 092,2 

 

Výpočet hodnoty jednotkového koeficientu: 

0,40 x výnos dane z príjmov FO za SR / prepočítaný počet žiakov k 15.9. predchádzajúceho 

kalendárneho roka za SR: 

  

0,40 x (1 301 596 000,0 / 8 604 092,2) = 0,40 x 151,2764 = 60,51 € 

 

 

Pre obec Bobot na rok 2014 platí: 

 

Materská škola: 

 31 detí   31 x 60,51 x 27,3  =  51 209,61 € z toho: 

 

stravník MŠ:  31 x 108,92 x 1,5 = 5 064,78 € 

1 stravník MŠ: 5 064,78 / 31  =    163,38 € 

 

 1 dieťa   (51 209,61 – 5 064,78) / 31   = 1 488,54 €

    

 

Základná škola - žiak na činnosť Školského klubu detí: 

 

 39 žiakov  39 x 60,51 x 4,6 = 10 855,50 € 

 1 žiak   10 855,50 / 39  =      278,35 € 

 

Školská jedáleň – potenciálny stravník: 

 

 39 stravníkov  39 x 60,51 x 1,8 = 4 247,80 € 

 1 stravník  4 247,80 / 39  =    108,92 € 

 

 

Kategória škôl a školských zariadení v obci 

Bobot 

Výška finančných prostriedkov na 

financovanie originálnych kompetencií na 

úseku školstva (na mzdy a prevádzku) na 

žiaka v jednom kalendárnom roku v € 

Materská škola: 1488,54 

Školský klub detí: 278,35 

Zariadenie školského stravovania:  

Základná škola – stravník: 108,92 

Materská škola – stravník: 163,38 

 

 

http://www.finance.gov.sk/
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Príloha č. 2 

Hlavná kontrolórka  

obce BOBOT 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 

ZA 1. POLROK 2013 

 

V zmysle § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola hlavnou 

kontrolórkou vykonaná kontrola obdobia od 1.1. – 30.6. 2013 

zameraná na: 

 uplatňovanie a dodržiavanie zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov (kontrola pokladničných dokladov, výpisov z bankových účtov, faktúr 

a evidencia a účtovanie školskej jedálne), 

 plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva Bobot, 

 vybavovanie sťažností a petícií, 

 plnenie rozpočtu obce (kontrola hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní 

s finančnými prostriedkami a majetkom obce).   

 

Pri kontrole pokladničných dokladov som zistila, že k viacerým pokladničným dokladom 

chýbali podporné doklady, napr. v prípade požičania riadu, prenájmu KD, kuchynky (PPD č. 

57/2013, PPD 84/2013 a najmä v prípade preplatenia cestovných náhrad nie sú priložené 

cestovné lístky a ani výpis z www.cp.sk (VPD 160/2013, VPD 175/2013, VPD 337/2013, 

VPD 338/2013). 

 

Okrem toho som našla ďalšie nedostatky týkajúce sa vyúčtovania cestovných náhrad starostu 

obce, ktoré som už podrobne rozobrala v Správe o kontrole cestovných náhrad v roku 2012 

a 2013 a v tejto správe sa viac k tomu nebudem vyjadrovať. 

 

V prípade VPD 56/2013 za poplatok STK za hasičské auto je použité zlý účet na strane MD – 

účet 511. Namiesto tohto účtu mal byť použitý účet 518. 

 

Pri výkone kontroly došlých faktúr som objavila najväčšie nedostatky pri účtovaní 

zálohových faktúr. Zálohové faktúry, ktoré sa nemajú účtovať, boli zaúčtované a potom 

vyúčtovacie faktúry boli účtované v nulovej čiastke, čo je nesprávne (napr. DF 2013/42, DF 

2013/43, DF 2013/73, DF 2013/89, DF 2013/98, DF 2013/99...) Po zistení bol účtovník 

upozornený na daný nedostatok, poučený o správnom spôsobe účtovania týchto faktúr  

a následne boli nedostatky odstránené.  
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Ďalšou chybou, ktorá sa vyskytovala, bolo nesprávne účtovanie nákladov na prepravné 

a balné pri nákupe materiálu, kedy bol používaný analytický účet 50102 (napr. DF 2013/49, 

DF 2013/67, DF 2013/101, DF 2013/104, DF 2013/107, DF 2013/111). V takýchto prípadoch 

cena prepravného i balného je súčasťou obstarávacej ceny nakúpeného materiá lu, čiže má 

byť účtovaná na rovnaký účet ako nakúpený materiál (môže ísť o materiál nakúpený do 

spotreby – príslušný analytický účet 501, na sklad - 111, dlhodobý majetok – 042, drobný 

majetok - 50120...). 

 

DF 2013/88 za lavice a stoličky bola nesprávne zaúčtovaná na obstarávací účet dlhodobého 

hmotného majetku – účet 042. Keďže sa jedná len o inventár, mala byť zaúčtovaná na 

príslušný analytický účet pre drobný majetok - účet 50120. 

 

V tomto polroku som si spomedzi faktúr všimla nové faktúry od spoločnosti T-Com za 

mobilné telefóny. Dňa 10.12.2012 starosta uzatvoril 2 nové dohody o poskytovaní verejných 

služieb so spoločnosťou T-Com na 2 nové mobilné telefóny na dobu 24 mesiacov. Jeden 

mobilný telefón používajú administrávna pracovníčka a účtovník Obecného úradu v Bobote 

a druhý mobilný telefón používa starosta obce. Výhrady mám len voči mobilnému telefónu 

starostu obce, nakoľko na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa. 27.10/2010 mu bolo 

uznesením č. 5/2010, bod 1, schválený príspevok na mobilný telefón vo výške 33,20 Eur na 

mesiac bez ohľadu na reálne náklady na telefonovanie v danom mesiaci, pričom starosta 

používal súkromný telefón. Avšak touto zmluvou došlo k tomu, že starostovi bol mesačne 

vyplácaný príspevok na mobilný telefón vo výške 33,20 Eur a zároveň používal nový mobilný 

telefón registrovaný a fakturovaný na Obecný úrad v Bobote. Čiže obec platila v uvedenom 

polroku pánovi starostovi aj príspevok a zároveň platila aj faktúry za  mobilný telefón 

používaný starostom obce: 

Obdobie Príspevok na mobilný telefón Fakturovaná suma za 2 mobilné telefóny 

december 12 33,20 0,00 

január 13 33,20 61,98 

február 13 33,20 61,98 

marec 13 33,20 55,98 

apríl 13 33,20 55,98 

máj 13 33,20 55,98 

SPOLU 199,20 291,90 

Podľa môjho názoru by malo byť zrušené vyššie uvedené uznesenie, keďže momentálne 

dochádza k dvojitému platenie používania mobilného telefónu starostom obce, a tým by došlo 

k úspore cca 400 Eur ročne.  

 

Starostu obce som osobne informovala o danej skutočnosti, ktorý o tom následne informoval 

poslancov Obecného zastupiteľstva v Bobote na zasadnutí. Tí však k tomu neprijali žiadne 

nové uznesenie. 
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V prípade interných dokladov sa vyskytovali opakovane prípady (napr. I4, I13, I29, I38, I46), 

kedy bol nakúpený len materiál a ten bol zaúčtovaný na účet 511 – opravy a udržiavanie. To 

by bolo možné v prípade, keby materiál bol spojený aj so službou, čo však nie je náš prípad. 

Takýto materiál slúžiaci aj na udržiavanie bez poskytnutia služby má byť účtovaný na účet 

501. 

Na najpoužívanejšom obecnom účte v Prima banke bol ku koncu júna 2013 zostatok vo výške 

38 796,40 Eur. Na školskom účte v DEXIA banke bol k 30.6.2013 konečný zostatok v sume 

17 644,55 Eur, na účte Sociálneho fondu bol zostatok vo výške  2 152,22 Eur a na bankovom 

účte vo VÚB bol ku koncu júna 2013 evidovaný konečný zostatok v sume 9 553,70 Eur.  

V pokladni k 30.6.2013 bol zostatok vo výške 319,52 Eur. 

V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnilo 4 riadne zasadnutia OZ a 1 verejné 

zhromaždenie, na ktorých OZ schválilo 32 uznesení. 

Spomedzi schválených uznesení neboli dodnes splnené iba jedno:  

- Uznesenie č. 19 – Podanie žiadosti a vypracovania projektovej dokumentácie na 

odkanalizovanie obce Bobot vrátane ČOV (v hodnote cca 5000 Eur) 

Zvyšné uznesenia boli splnené. 

V období od 1. januára až do 30. júna 2013 neboli evidované žiadne petície ani sťažnosti. 

  

Plnenie plánu a rozpočtu v mesiacoch 01-06/2013 

V prvom polroku 2013 celkové príjmy obce predstavovali 191 736,65 Eur z plánovaných 351 

955 Eur, čím bol rozpočet splnený na primeraných 54 %. V danom období boli sme získali 

dotáciu na rekonštrukciu strechy ZŠ v sume 34 876 Eur, čo tvorilo príjem kapitálového 

rozpočtu. Príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 156 860,65 Eur z plánovaných 305 983 Eur, 

čím bolo dosiahnuté 51 %-né plnenie. 

Najväčším príjmom v sledovanom období bol výnos dane poukázaný územnej samospráve vo 

výške 93 479,04 Eur z plánovaných 188 850 Eur, čím bolo dosiahnuté 49 %-né plnenie. 

Príjmy z nehnuteľností boli očakávané vo výške 27 747 Eur. V skutočnosti obec dosiahla 

príjmy z pozemkov a stavieb len vo výške 9 520,72 Eur, čo predstavuje 34 %. Obec do konca 

júna prijala dotácie vo výške 36 123,30 Eur z plánovaných 59 029 Eur. Najväčšiu tvorila 

dotácia z Krajského školského úradu pre ZŠ vo výške 31 041,60 Eur, ktorá bola v porovnaní 

s rozpočtom splnená na  57 % – 54 012 Eur. Dotácia pre MŠ v danom období predstavovala 

882 Eur, čím bolo dosiahnutých 35 % z plánovaných. Okrem toho obec dostala v sledovanom 

období dotácie aj od iných orgánov.  

Uhradené poplatky za komunálne odpady v sledovanom období predstavovali 11 545,94 Eur 

z plánovaných 15 412 Eur, čiže bol rozpočet splnený na 75 %. Na druhej strane obec na 

skládkovanie komunálneho odpadu vynaložila prostriedky v sume 7 393,70 Eur 

z plánovaných 14 113 Eur. 
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Obec v danom období získala 684 Eur z poplatkov rodičov za detí navštevujúce Školský klub 

detí (ŠKD), čím bolo dosiahnuté až 57 %-né plnenie a v prípade príspevkov rodičov za deti 

v MŠ iba 27 %-né plnenie. 

Vyššie príjmy dosiahla obec v prípade príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov, 

ktoré sa vyšplhali až na 1 985,04 Eur, čím sa dosiahlo 50 %-né plnenie.  

V prvom polroku 2013 obci vznikli celkové výdavky vo výške 164 260,25 Eur z plánovaných 

351 954 Eur, čím bolo dosiahnuté 47 %-né plnenie. V rámci kapitálového rozpočtu obec 

v danom období realizovala rekonštrukciu strechy ZŠ v čiastke 17 437,20 Eur. Táto 

rekonštrukcia nebola plánovaná v rozpočte. Okrem toho obec v rámci kapitálového rozpočtu 

realizovala platby za pozemok v sume 3 775,50 Eur z plánovaných 3 776 Eur. 

V štruktúre bežných výdavkov tvorili najvyššiu položku výdavky na mzdové náklady 

a odvody zamestnancov obce, ktoré predstavovali 83 837,80 Eur z plánovaných 162 756 Eur. 

Do konca júna boli vyplatené tarifné platy zamestnancom OÚ vo výške 22 533,74 Eur, čím sa 

dosiahlo 53 %-né plnenie. V sledovanom období obec vynaložila peňažné prostriedky v sume 

26 183,57 Eur na platy a odvody zamestnancov MŠ, čím bol rozpočet splnený na 50 %. Od 

začiatku roka 2013 až do konca júna 2013 bolo na peňažné odmeňovanie zamestnancov ZŠ 

vynaložených 20 578,90 Eur z plánovaných 36 949 Eur – plnenie 55 %. Na mzdy 

zamestnancov ŠJ obec vynaložila 53 % z plánovaných prostriedkov – 10 255,82 Eur. Najnižší 

mzdový náklad predstavuje mzda opatrovateľky, ktorej obec v roku 2013 vyplatila mzdu 

v sume 1 001,58 Eur z plánovaných 1 260 Eur. Celkovo na mzdy obec vynaložila prostriedky 

v sume 62 333,41 Eur z plánovaných 120 003 Eur a na odvody zamestnancov   obec minula 

21 504,39 Eur z plánovaných 41 573 Eur. 

Druhú najväčšiu nákladovú položku predstavovali náklady na energie. Obci v prvom polroku 

2013 vznikli energetické náklady vo výške 21 423,60 Eur z plánovaných 38 455 Eur, čím bolo 

dosiahnuté primerané 56 %-né plnenie. 

 

Záver 

Kontrolnou činnosťou neboli zistené žiadne závažné nedostatky.  

Navrhujem OZ, aby brali na vedomie túto správu. 

Táto správa bola predložená Obecnému zastupiteľstvo obce Bobot na jeho zasadnutí - dňa 26. 

02. 2014. 

Spracovala: Ing. Veronika Filinová 

26.2.2014 

 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 21 - 

Príloha č. 3 

 

 

O b e c  B o b o t ,  9 1 3  2 5  B o b o t  č . 5 6  

 

 
Návrh na zrušenie uznesení OZ pozastavených starostom obce 

 

 

Predkladá: 

Ing. Boris Michalička 

poslanec Obecného zastupiteľstva 

 

 

Spracoval: 

Ing. Boris Michalička 

 

 

Dôvodová správa: 

Vzhľadom na pretrvávajúcu nespokojnosť rodičov detí navštevujúcich ZŠ Bobot 

a občanov obce Bobot sme ako poslanecký zbor prijali uznesenie, ktoré starosta obce zákonne 

pozastavil. 

Zákon 369/1990 o obecnom zriadení v § 13 odsek (8) uvádza: 

 

(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže 

obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov 

potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho 

schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže 

pozastaviť. 

 

V našom prípade musí príslušné uznesenia zrušiť aspoň 5 poslancov do 22. marca 2014. 

 

 

Návrh na uznesenia: 

 Obecné zastupiteľstvo v Bobote schvaľuje zrušenie uznesenia: 

Uznesenie č. 3/2011 z 21.1.2011: 

Starostovi Tunegovi Ľ. finančný limit 300 € jednorázovo a sumárne 500 € na mesiac 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Bobote schvaľuje zrušenie uznesenia: 

Uznesenie č.5 z ustanovujúceho zasadnutia 27.12.2010: 

1. starostovi obce Tunegovi Ľ. preplácanie mobilného telefónu v hodnote 33,20 € mesačne 

2. starostovi obce používanie a preplácanie súkromného motorového vozidla na služobné 

účely 

 

 

V Bobote, 10.3.2014 
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Príloha č. 4 

 

 

O b e c  B o b o t ,  9 1 3  2 5  B o b o t  č . 5 6  

 

 
Návrh na zriadenie Kontrolnej komisie OZ 

 

 

Predkladá: 

Ing. Juraj Jánošík 

poslanec Obecného zastupiteľstva a predseda finančnej komisie 

 

 

Spracoval: 

Ing. Juraj Jánošík 

 

 

Dôvodová správa: 

Nakoľko sa hlavná kontrolórka obce vyjadrila, že bude na obdobie cca. pol roka na 

materskej dovolenke a zostane aj naďalej vo svojej funkcii, pričom ju ale nebude na toto 

obdobie vykonávať je potrebné vzniknutú situáciu riešiť. Hlavná kontrolórka navrhla OZ, aby 

vznikla dočasne Kontrolná komisia, ktorá by počas jej neprítomnosti vykonávala kontrolnú 

činnosť a ona by sa po návrate opäť venovala svojej funkcii. 

 

Finančná komisia na podnet hlavnej kontrolórky navrhuje vytvoriť Kontrolnú komisiu, ktorá 

by dostala od OZ poverenie na vykonávanie kompletnej kontrolnej činnosti. 

 

 

Návrh na uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Bobote schvaľuje vytvorenie Kontrolnej komisie v zložení: 

členovia finančnej komisie a Ing. Anton Doktor ako predseda novej komisie. Obecné 

zastupiteľstvo poveruje predsedu komisie na vykonávanie všetkých kontrol v rámci obce 

Bobot, ktoré doposiaľ mohla vykonávať hlavná kontrolórka obce. 

 

 

 

V Bobote, 11.3.2014 
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Príloha č. 5 

 

 

O b e c  B o b o t ,  9 1 3  2 5  B o b o t  č . 5 6  

 

 
Návrh plánu zasadnutí OZ 

 

 

Predkladá: 

Ing. Boris Michalička 

poslanec Obecného zastupiteľstva 

 

 

Spracoval: 

Ing. Boris Michalička 

 

 

Dôvodová správa: 

V zmysle zákona 369/1990 Zb., § 12, odsek (12), Uznesením OZ Bobot č . 5/2011 z 

21.1.2011 a Článku 4, odseku 4 Rokovacieho poriadku navrhujeme plán zasadnutí rokovania 

Obecného zastupiteľstva v Bobote nasledovne: 

 

 16.5.2014 o 19.00 hod 

 27.6.2014 o 19.00 hod 

 12.9.2014 o 19.00 hod 

 17.10.2014 o 19.00 hod 

 14.11.2014 o 18.00 hod 

 

 

Návrh na uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Bobote schvaľuje plán zasadnutí rokovania OZ. 

 

 

 

 

V Bobote, 10.3.2014 

 

 

 

 


