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Prezenčná listina  27. 6. 2014 

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža  

 p. Ing. Juraj Jánošík   

 p. Jozef Marušek  

 p. Ing. Boris Michalička   

 p. Ing. Tibor Ďuriač   

 p. Mgr. Andrea Dúcka   

 p. Dana Zápotočná        

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová                neprítomná 

   

Zapisovateľ: p. Bc. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
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Program rokovania 

 

1. Otvorenie 

2. Ustanovenie a sľub novej poslankyne obecného zastupiteľstva Mgr. A. Dúckej 

3. Kontrola uznesení 

4. Schválenie prenájmu obecných pozemkov 

(trávnaté porasty + orná pôda v celkovej výmere cca 66,90 ha - na základe pre obec 

čo najvýhodnejšej ponuky) 

5. Schválenie záverečného účtu obce Bobot za rok 2013 

6. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č.1/2014 o spôsobe náhradného 

zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa podmienok na území obce  

7. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce Bobot a s majetkom štátu, ktorý 

obec užíva 

8. Rôzne 

9. Došlá pošta 

   10. Záver   

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce pán Ľ. Tunega, ktorý 

konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci OZ, a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal 

prítomných poslancov OZ a prítomných občanov obce Bobot. 

 

2. Ustanovenie a sľub novej poslankyne obecného 

zastupiteľstva Mgr. A. Dúckej 

Starosta obce Ľ. Tunega oboznámil poslancov OZ o skutočnosti, že pán poslanec Ján 

Mokráň sa vzdal mandátu poslanca OZ z dôvodu začiatku pracovného pomeru 

u zamestnávateľa, ktorým je obec Bobot, a funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou 

zamestnanca obce. Nasledujúcim  kandidátom v poradí podľa zápisnice komunálnych volieb 

z roku 2010 je Mgr. Andrea Dúcka. Mgr. Dúcka mandát poslanca OZ prijala, a preto ju 

starosta obce Ľ. Tunega vyzval k zloženiu sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

Po zložení sľubu poslankyne Mgr. Dúckej starosta obce prítomných oboznámil s 

programom rokovania OZ. Poslanec Ing. B. Michalička navrhol zmenu: doplniť program o 

bod č. 4 – Úprava zloženia obecných komisií, pred bod Rôzne doplniť bod č. 9 – Plat starostu 

obce a bod č. 10 – Správa kontrolnej komisie. Poslanci OZ nemali k návrhu zmeny programu 

OZ žiadne pripomienky a program rokovania OZ schválili. 

 

Program zasadnutia OZ po doplnení: 

 

1. Otvorenie 

2. Ustanovenie a sľub novej poslankyne obecného zastupiteľstva Mgr. A. Dúckej 

3. Kontrola uznesení 
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4. Úprava zloženia obecných komisií 

5. Schválenie prenájmu obecných pozemkov (trávnaté porasty + orná pôda v celkovej   

       výmere cca 66,90 ha – na základe pre obec čo najvýhodnejšej ponuky) 

6. Schválenie záverečného účtu obce Bobot za rok 2013 

7. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o spôsobe náhradného    

zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd    

a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa podmienok na území obce  

8. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce Bobot a s majetkom štátu, ktorý  

   obec užíva 

9. Plat starostu obce 

10. Správa kontrolnej komisie 

11. Rôzne 

12. Došlá pošta 

13. Záver 

 

 

Overovatelia zápisnice: p. Mgr. Andrea Dúcka 

                p. Bc. Dana Zápotočná 

 

Zapisovateľ zápisnice: p. Marcela Bartošová 

Prítomní: 7 poslanci (Ing. J. Jánošík, p. Ľ. Hloža, p. J. Marušek,  Mgr. A. Dúcka,  

                                     Ing. B. Michalička, Ing. T. Ďuriač , Bc. D. Zápotočná) 

 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice Mgr. A. Dúcku  

a Bc. D. Zápotočnú. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje:  

Program rokovania OZ s doplnením bodu č. 4 – Úprava 

zloženie obecných komisií, bodu č. 8 – Plat starostu obce, 

bodu č. 9 – Správa kontrolnej komisie.  

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

3. Kontrola uznesení 

Zapisovateľka  p. M. Bartošová prečítala poslancom OZ a prítomným 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 OÚ do zasadačky OÚ –  

uznesenie trvá.  
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Zasadnutie OZ – 23. 3. 2012 

 

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

uznesenie trvá. 

 

Zasadnutie OZ 23. 11. 2012 

 

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

v sume 2000 eur – uznesenie trvá. 

 

Zasadnutie OZ 26. 4. 2013 

 

3. 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 

 

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

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

partnerstva – uznesenie trvá; 

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

územia regiónu Machnáč – Podhorie – Inovec – uznesenie trvá; 

6. 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 

 

7. 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 16. 5. 2014 

 

8. Uznesenie č. 19/2014 – schválenie čiastky 990 €  na orez stromov pri potoku 

oproti domu rodiny Ďuranových – uznesenie trvá;  

9. Uznesenie č. 20/2014 – schválenie čiastky 1600 € na výrub a orez stromov v areáli 

cintorína – uznesenie splnené; 

10. Uznesenie č. 21/2014 – schválenie čiastky 3000 € na rekonštrukciu garáží 

požiarnej zbrojnice – uznesenie splnené; 

11. Uznesenie č. 22/2014 – schválenie prenájmu obecných pozemkov o výmere  

66,90 ha (trávnaté porasty + orná pôda) na základe pre obec najvýhodnejšej 

ponuky – uznesenie trvá, bude predmetom dnešného rokovania OZ; 

12. Uznesenie č. 23/2014 – udelenie čestného občianstva Ing. Jozefovi Gálikovi 

a udelenie čestného občianstva „in memoriam“ p. Albínovi Žákovi – uznesenie 

čiastočne splnené a naďalej trvá; 

13. Uznesenie č. 24/2014 – neschválenie finančnej čiastky 3000 € na zakúpenie 

a opravu osobného motorového vozidla – uznesenie splnené; 
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14. Uznesenie č. 25/2014 – schválenie poskytnutia dotácie vo výške 28 € na jedného 

člena klubu stomikov ILCO Trenčín – uznesenie splnené;  

15. Uznesenie č. 26/2014 – schválenie finančnej čiastky 1500 € na výmenu okien 

a dverí na požiarnej zbrojnici – uznesenie trvá; 

16. Uznesenie č. 27/2014 – schválenie uskutočnenia osláv 120. výročia založenia 

DHZ Bobot, vrátane uskutočnenia okresnej hasičskej súťaže v dňoch  

28. 6. – 29. 6. 2014 a osadenie sošky sv. Floriána na vonkajšej stene požiarnej 

zbrojnice – uznesenie trvá; 

17. Uznesenie č. 28/2014 – odpustenie poplatku za priestory KD spojené s prípravou 

rodičovskej zábavy dobrovoľnému združeniu rodičov – uznesenie splnené; 

18. Uznesenie č. 29/2014 – schválenie finančného príspevku 100 € dobrovoľnému 

združeniu rodičov v súvislosti s konaním rodičovskej zábavy (Majáles) – 

uznesenie splnené; 

19. Uznesenie č. 30/2014 – odpustenie poplatku dane zo stavieb v sume 55,60 €  

Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Bobot – budova bývalej reštaurácie Marta – 

uznesenie splnené; 

20. Uznesenie č. 31/2014 – schválenie finančnej čiastky 1000 € na nákup náradia na 

dovybavenie dielne obce Bobot – uznesenie splnené. 

 

 

4. Úprava zloženia obecných komisií   

Nakoľko sa poslanec J. Mokráň vzdal poslaneckého mandátu a bol členom viacerých 

komisií, Ing. B. Michalička nasledovne navrhol doplnenie a zmeny zloženia obecných 

komisií:  

Komisia pre ochranu verejného záujmu: za člena komisie bol navrhnutý Ing. Tibor Ďuriač; 

Komisia stavebná a verejného poriadku: p. Hloža oslovil poslankyňu Mgr. Dúcku, či nemá 

záujem pracovať v stavebnej a poriadkovej komisii. Poslankyňa Mgr. Dúcka sa vyjadrila, že 

treba prekonzultovať s p. J. Mokráňom, či sa vzdáva postu člena tejto komisie, pretože ju 

môže vykonávať aj ako občan obce Bobot. 

 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje:  

Za člena komisie pre ochranu verejného záujmu  

Ing. Tibora Ďuriača. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

Ďalej Ing. B. Michalička navrhol do kontrolnej komisie za predsedu Ing. T. Ďuriača, pretože 

podľa štatútu obce predsedu komisie môže vykonávať len poslanec OZ, a za tajomníka 

navrhol Ing. A. Doktora.  

 

U z n e s e n i e  č .  3 5 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje:  

Za predsedu kontrolnej komisie Ing. Tibora Ďuriača a za 

tajomníka kontrolnej komisie obce Ing. Antona Doktora. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 
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Ing. B. Michalička navrhol aj zmenu delegovania člena Rady školy pri Materskej škole Bobot 

za zriaďovateľa, a to poslanca Ing. Juraja Jánošíka. Súčasnou členkou RŠ pri MŠ Bobot je  

p. D. Lobotková, ktorá je zamestnancom obce a nie poslancom OZ. Poslanci k návrhu zmeny 

člena  RŠ nemali žiadne pripomienky. 

 

U z n e s e n i e  č .  3 6 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje:  

Za člena Rady školy pri MŠ Bobot poslanca Ing. Juraja 

Jánošíka. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

 

 

5. Schválenie prenájmu obecných pozemkov (trávnaté 

porasty + orná pôda v celkovej výmere 66,90 ha – na 

základe pre obec čo najvýhodnejšej ponuky) 

Starosta obce Ľ. Tunega prečítal poslancom OZ cenové ponuky, ktoré boli osobne 

prinesené žiadateľmi a zaevidované do doručenej pošty obce Bobot: 

 

1. Martin Košťál SHR, Neporadza č. 209 , 913 26, Motešice – cenová ponuka 75 €/ha  

len na ornú pôdu – cenovú ponuku dodatočne telefonicky zrušil; 

2. Juraj Jančo SHR, Selec č. 102, 913 36, Selec – cenová ponuka 50 €/ha na celkovú 

výmeru  66,90 ha; 

3. Miloš Čerešňa SHR, Istebnícka č. 15, 911 05, Trenčín – cenová ponuka 50 €/ha na 

celkovú výmeru 66,90 ha; 

4. Poľnohospodárske družstvo Bobot – Horňany, 913 25, Bobot – cenová ponuka  

51 €/ha na celkovú výmeru 66,90 ha; 

5. KOVÁČ s. r. o., Poľovnícka 849/34, 9110 5 Trenčín – cenová ponuka 65 €/ha na 

celkovú výmeru 66,90 ha. 

 

Cenovú ponuku č. 5 priniesol osobne dňa 27. 6. 2014 na rokovanie OZ p. Kováč za firmu 

KOVAČ s. r. o., Trenčín. 

 

Poslanci OZ skonštatovali, že najvýhodnejšou cenovou ponukou za prenájom pozemkov je 

ponuka p. Kováča – ponuka ceny 65 €/ha. Poslanec Ing. B. Michalička reagoval na dĺžku 

doby prenájmu na 15 rokov. Vzhľadom na absenciu skúseností s daným subjektom je to 

podľa neho dlhá doba, preto navrhol skrátiť dobu prenájmu na 5 rokov. Konateľ p. Kováč sa 

vyjadril, že v prípade schválenia prenájmu nie je problém uviesť v nájomnej zmluve dĺžku 

prenájmu na 5 rokov.  

Poslanci Ing. Ďuriač a p. Hloža sa spýtali, či p. Kováč vie, kde sa pozemky nachádzajú, a či si 

uvedomuje, že pôda je rozdrobená a netvorí jeden súvislý celok – aby neboli 

s obhospodarovaním rozdrobených pozemkov problémy. Pán Kováč sa vyjadril, že si to 

všetko uvedomuje a bude robiť všetko preto, aby boli dodržané všetky podmienky nájomnej 

zmluvy.    

Ing. Michalička podotkol, že ak p. Kováč nebude plniť zmluvné podmienky, zmluva sa môže 

vypovedať.  
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U z n e s e n i e  č .  3 7 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje:  

Cenovú ponuku od firmy KOVÁČ s. r. o., Poľovnícka 

849/34, 911 05, Trenčín za prenájom obecných pozemkov 

o výmere 66,90 ha (orná pôda, trvalo trávnaté porasty a 

pasienky) v cene 65 €/ha ako pre obec najvýhodnejšiu 

ponuku. 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci (Ing. B. Michalička, 

Ing. J. Jánošík , Ing. T. Ďuriač, Mgr. A. Dúcka) 

              Proti: 2 poslanci (p. L. Hloža, p. J. Marušek) 

              Zdržal sa : 1 poslanec (Bc. D. Zápotočná) 

                

6. Schválenie záverečného účtu obce Bobot za rok 2013 

 Podľa § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva povinnosť prerokovať návrh 

záverečného účtu obce najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.  

Záverečný účet obce Bobot za rok 2013 je vypracovaný v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 až 

10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.  

Záverečný účet obce Bobot bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 6. 6. 2014 a zvesený  

dňa 27. 6. 2014. 

 

 U z n e s e n i e  č .  3 8 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Záverečný účet obce Bobot za rok 2013 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad (príloha č. 1); 

OZ schvaľuje: 

Použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných 

prostriedkov zo ŠR v sume 821,11 €, zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, na tvorbu rezervného fondu.  

OZ berie na vedomie správu audítora za rok 2013.  

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 
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7. Schválenie VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného 

zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 

podmienok na území obce Bobot 

Na základe upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín zo dňa 22. 5. 2014 

navrhuje starosta obce schváliť VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 

miestnych podmienok na území obce Bobot v zmysle § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 

Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 

246/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

Návrh VZN č. 1/2014 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 3. 6. 2014 a zvesený dňa 27. 6. 

2014. 

Poslanec Ing. B. Michalička navrhol vypustiť z návrhu  VZN č. 1/2014 v § 4 odsek 4 v znení:  

„Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolného orgánu obce Bobot 

doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy“.  

  

U z n e s e n i e  č .  3 9 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2014 o spôsobe 

náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 

žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Bobot 

s vypustením odseku 4 v § 4 (príloha č. 2).          

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

8. Schválenie zásad hospodárenia s majetkom obce Bobot 

a s majetkom štátu, ktorý obec užíva 

  Poslanec Ing. B. Michalička zaslal  poslancom OZ dôvodovú správu na schválenie 

návrhu zásad hospodárenia s majetkom obce, nakoľko Kontrolná komisia obce Bobot svojou 

kontrolnou činnosťou zistila, že v našej obci chýbajú zásady hospodárenia obce s majetkom obce, 

ktorý obec využíva. Uvedené zásady upresňujú podmienky hospodárenia s majetkom obce 

orgánom obce, povereným zamestnancom aj jeho obchodným spoločnostiam.  
Starosta obce Ľ. Tunega dal návrh preštudovať právnému poradcovi JUDr. Orgoníkovej, 

ktorá návrh pripomienkovala. Na základe pripomienkovania JUDr. Orgoníkovej poslanec Ing. 

B. Michalička navrhol odročiť bod programu (Schválenie zásad hospodárenia s majetkom 

obce) na ďalšie zasadnutie OZ, pretože sa zásadám hospodárenia treba obšírnejšie a viac 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Odročenie schválenia zásad hospodárenia s majetkom 

obce Bobot a s majetkom štátu, ktorý obec užíva na 

budúce zasadnutie OZ. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

9. Plat starostu obce  

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest 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 %. 

Poslanec Ing. B. Michalička sa vyjadril, že k bodu č. 9  nebude hlasovať, nakoľko po minulé 

roky bol obviňovaný niektorými občanmi obce, že starostovi nedopraje. 

 

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

OZ v Bobote neschvaľuje: 

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 (v roku 2013 dosiahla 824 €) a násobku podľa  § 

4 ods. 1 bod 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších 

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

o 7% v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, t. j. plat vo výške 1455 €. 

Za uznesenie hlasovali: 3 poslanci (Ing. J. Jánošík, p. L. Hloža,   

                                       p. J. Marušek) 

Zdržali sa: 3 poslanci (Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná,   

        Ing. T. Ďuriač) 

Nehlasoval: Ing. B. Michalička 

 

Nakoľko poslanci uznesenie neschválili, starostovi obce prislúcha plat 1,65 násobok 

priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR v roku 2013, čo činí 1360 €. 

10. Správa kontrolnej komisie  

Ing. A. Doktor predložil poslancom OZ a starostovi obce protokol o kontrole, ktorej 

cieľom bolo zistiť aktuálne informácie o financiách na účtoch a v pokladni obce Bobot 

a obchodnej spoločnosti Bobot – Stav s. r. o., o činnosti obchodnej spoločnosti, o výdavkoch 
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súvisiacich s výstavbou bytového domu. Ing. A. Doktor sa vyjadril, že kontrola, ktorá bola 

vykonaná v dňoch 23. 4., 24. 4., 29. 4. 2014 a 6. 5. 2014, je podrobne spracovaná v protokole 

o kontrole (doplnená o komentár), s ktorým boli poslanci OZ a starosta obce oboznámení. 

Starosta obce poznamenal, že kontrola bola zadaná, ale nespĺňala náležitosti v zmysle zákona 

podľa § 18 písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. 

Poslanec Ing. B. Michalička oponoval, že starostom uvedené ustanovenie zákona sa vzťahuje 

na hlavného kontrolóra obce, ale OZ vytvorilo komisiu podľa § 10 odseku (2) a § 15 zákona 

č. 369/1990 o obecnom zriadení, na základe čoho komisia dané kontrolné činnosti vykonáva. 

Poslanec Ing. B. Michalička požiadal p. starostu, aby ekonóm obce posielal pred každým 

zasadnutím OZ stav účtov a pokladne obce, aby poslanci OZ boli informovaní, akými 

finančnými prostriedkami obec disponuje, a navrhol kontrolnej komisii úlohu – 

prekontrolovať priebeh opráv požiarnej zbrojnice a výberové konanie súvisiace s požiarnou 

zbrojnicou.  

   

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vykonať kontrolu priebehu opráv požiarnej zbrojnice 

a výberové konanie na opravu požiarnej zbrojnice.   

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

11. Rôzne  

1. Starosta obce oboznámil poslancov OZ o výberových konaniach, ktoré prebehli 

v mesiaci máj 2014 :  

Výmena okien na športovom klube TJ Tatran Bobot a na zdravotnom stredisku obce 

Bobot: vysúťažená suma – 18 878 €, p. starosta navrhol doschváliť 6 878 €, nakoľko 

schválená suma poslancami OZ bola 12 000 €. 

Výmena okien, dverí a skrinky na požiarnej zbrojnici: schválená čiastka 1500, ale 

skutočné náklady činia 2 500 €, p. starosta navrhol  doschváliť 1000 €. 

Vo výberovom konaní na údržbu a opravu domu smútku bola schválená suma 6 000 € 

a vysúťažená suma bola 3400 €. 

 

Ing. B. Michalička požiadal p. starostu, aby všetky zápisnice z výberových konaní 

zaslal poslancom OZ k nahliadnutiu, aby mohli posúdiť, či sú vysúťažené ceny 

adekvátne, a potom môže starosta obce zvolať mimoriadne obecné zastupiteľstvo 

a finančné prostriedky sa doschvália. 

Pani Čerňanská sa vyjadrila, že by chcela vidieť faktúry, koľko v skutočnosti stála 

oprava požiarnej zbrojnice, pretože si myslí, že náklady na opravu boli vysoké.  

 

2. Predaj rodinného domu zosnulej p. Garajovej (súčasný majiteľ p. M. Garaj): 

Starosta obce predložil návrh občanov na odkúpenie pozemku po pani Garajovej. 

Na rokovanie OZ prišli občania obce JUDr. Pšenka a p. Kyselica s návrhom, aby obec 

odkúpila pozemok aj s rodinným domom po p. Garajovej (cca 650 m
2
) v sume  

13 000 €. Zároveň ponúkli obci finančný príspevok – pôžičku na kúpu tejto 

nehnuteľnosti vo výške 9 500 €. Na finančnom príspevku by sa podieľali traja občania 

– JUDr. Pšenka,  p. Kyselica a p. Klimko (susedia nehnuteľnosti p. Garajovej), každý 

po 3500 €. Počiatočný vklad obce pri kúpe nehnuteľnosti by činil finančnú čiastku vo 

výške 3 500 €. Obec Bobot by bola vlastníkom nehnuteľnosti a bezúročný finančný 
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príspevok občanov 9 500 € by im v pravidelných splátkach splácala v priebehu 

najbližšieho roka. 

 

Ing. B. Michalička poznamenal, že vzhľadom na lukratívnu polohu nehnuteľnosti a 

pre obec prijateľné finančné podmienky navrhnuté občanmi by bolo výhodné danú 

nehnuteľnosť od p. Garaja odkúpiť. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Kúpu pozemku vrátene rodinného domu po p. Garajovej 

od vlastníka po dedičskom konaní pre obec v sume  

13 000 € za pomoci občanov p. Kyselicu, JUDr. Pšenku, 

p. Klimka v podiele 3 500 €.  

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

3. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosť:   

Ing. Rudolf  Košík, zástupca firmy Hydros Bánovce spol. s r. o., oboznámil poslancov 

OZ s návrhom vybudovať pri jednom bytovom dome (výstavba bytovky na par. č. 

220/1) aj druhý bytový dom Bobot II, nakoľko víziou obce bolo vybudovať dva BD. 

Bolo by efektívnejšie a menej komplikované, keby sa bytové domy stavali  naraz,  aby 

sa potom neničil a neznehodnocoval už vybudovaný komplex BD č. I. 

 

Poslanci OZ a prísediaci občania skonštatovali, že treba dobre zvážiť výstavbu 

druhého BD, nakoľko nie je isté, či o bytový dom č. I bude záujem a či bude plne 

obsadený.  Žiadostí je síce dosť, ale nie sú záväzné. Pokiaľ bude po dostavbe bytový 

dom č. I plne obsadený a pribudnú ďalšie žiadosti o bytové jednotky, až potom by sa 

mala riešiť výstavba BD č. II. 

 

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

OZ v Bobote neschvaľuje: 

Výstavbu bytového domu č. II na parcele č. 220/1 

v katastrálnom území  Bobotská Lehota. 

Za uznesenie hlasovali: 0 

 Proti : 6 poslanci (Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná,       

            Ing. T. Ďuriač, Ing. J. Jánošík, p. L. Hloža,  

            p. J. Marušek)  

Zdržal sa : 1 poslanec (Ing B. Michalička) 

 

4. Predaj pozemkov majiteľom BD č. 313 a č. 319: 

Do bodu rôzne sa prihlásil hosť p. Hudcovský, člen predstavenstva Bytového družstva 

Trenčianske Teplice, ktorý upozornil starostu obce a poslancov OZ na skutočnosť, že 

uznesenia č. 19/2011 a č. 84/2011 zo zápisníc OZ nekorešpondujú s platnou 

legislatívou a odporučil ich opraviť. Ďalej sa spýtal, prečo odpredaj pozemkov BD  

č. 313 a č. 319, resp. príprava zmlúv na odpredaj trvá tak dlho.  

Predstavitelia bytového družstva p. Ing. Hudcovský a p. Ing. Prekop vysvetlili, že 

predaj pozemkov treba urýchliť, pretože oni nemôžu podať žiadosť na Fond rozvoja 

bývania  na opravu fasády BD č. 319, pokiaľ pozemky pod bytovkou nebudú 

vysporiadané. Treba osloviť a vyzvať p. Ing. Noháľovú, ktorá podklady k predaju 

pripravuje, aby predaj urýchlila. Navrhli, že ak Ing. Noháľová nemôže pripraviť 

zmluvy na predaj urýchlene, môže podklady spracovať právny zástupca BD 
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Trenčianske Teplice Ing. Molnár, ktorý  už s pánom starostom o danej problematike 

hovoril. 

Treba zrušiť objednávku, na základe ktorej pán starosta objednal služby Ing. 

Noháľovej, aby bytové družstvo mohlo v danej veci konať.  

Pani D. Sokolíková  predložila aj objednávku obce na služby JUDr. Noháľovej, ktorú 

jej na požiadanie Ing. Noháľová zaslala ako dôkaz, že starosta obce objednávku 

podpísal. 

 

Po diskusii poslanec Ing. B. Michalička navrhol na podnet p. Ing. Hudcovského zrušiť 

uznesenie č. 19/2011 a uznesenie č. 84/2011, pretože nekorešpondujú s platnou 

legislatívou a navrhol schváliť nové uznesenie podľa platnej legislatívy. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zrušenie uznesenia č. 19/2011 v znení: Odpredaj 

pozemkov obyvateľom bytoviek č. 313 a č. 319 

nasledovne: 

     -  pozemok pod bytovkou č. 319 za sumu 1 € za celý  

        pozemok, 

-  pozemky v okolí oboch bytoviek za sumu 1 € za m
2
, 

   -  obyvatelia bytoviek uhradia obci všetky ostatné  

     poplatky súvisiace s vymeraním a prepisom pozemkov. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslancov 

  

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

  Zrušenie uznesenia č. 84/2012 v znení: Odpredaj   

pozemkov obyvateľom bytoviek č. 313 a č. 319 v zmysle 

zákona č. 182/1993 Z. z. a vyhlášky č. 465/1991 § 15 

ods.  1 písm. g) v sume 0,664 € za m
2
. 

  Za uznesenie hlasovali: 7 poslancov 

 

U z n e s e n i e  č .  4 7 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Odpredaj pozemkov v zmysle zákona č. 182/1993 

Z. z. v sume 0,664 € za m
2 

vlastníkom a nájomcom 

bytového domu č. 313 a č. 319.    

Za uznesenie hlasovali: 7 poslancov 

 

5. Návrh na zmenu v zakladateľskej listine: 

Ing B. Michalička oslovil pána starostu s návrhom, aby obecná obchodná spoločnosť 

Bobot – Stav s. r. o. vykonala zmenu v zakladateľskej listine, t. j. aby valné 

zhromaždenie zastupovalo celé obecné zastupiteľstvo a nie iba štatutár (starosta obce) 

ako jediná osoba, samozrejme, ak to bude zákon umožňovať. Starosta obce Ľ. Tunega 

sa vyjadril, že ak to bude legislatívne možné, nie je problém vykonať zmenu 

v zakladateľskej listine – osloví sa právny zástupca a zmenu bude riešiť. 

 

 

U z n e s e n i e  č .  4 8 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 
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Zmenu v zakladateľskej listine Bobot – Stav s. r. o., aby 

valné zhromaždenie zastupovalo Obecné zastupiteľstvo 

obce Bobot.    

Za uznesenie hlasovali: 7 poslancov 

 

12. Došlá pošta 

Žiadosť o pomenovanie ulíc: 

Do došlej pošty dňa 4. 6. 2014 bola zaevidovaná žiadosť MUDr. J. Lexmanna, ktorý navrhuje 

pomenovať ulicu pri potoku od súčasného súpisného čísla 231 ako Ulicu pátra Mikuláša. Na 

tejto ulici totiž stojí rodný dom pátra Mikuláša Jozefa Lexmanna, najvýznamnejšieho 

bobotského rodáka.  

 

Poslanec Ing. T. Ďuriač navrhol, že treba osloviť všetkých občanov, aby podali návrhy na 

názov nielen tejto, ale aj ostatných ulíc v obci. 

 

Žiadosť o odpustenie poplatkov: 

P. Čerňanská, predsedníčka DHZ, podala žiadosť o odpustenie poplatkov za prenájom 

kultúrneho domu počas konania Okresnej hasičskej súťaže a osláv 120. výročia DHZ 

v prípade, že bude nepriaznivé počasie a oslavy sa nebudú môcť konať na miestnom ihrisku, 

ale v KD. 

 

U z n e s e n i e  č .  4 9 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Odpustenie poplatkov za prenájom kultúrneho domu pri 

konaní osláv 120. výročia DHZ a okresnej súťaže dňa 

28. 7. 2014 v prípade nepriaznivého počasia.  

Za uznesenie hlasovali: 7 poslancov 

 

Sťažnosť Ing. Števulovej  na pána I. Briliaka: 

Do došlej pošty bola dňa 16. 6. 2014 doručená sťažnosť na hrubé správanie sa p. Briliaka voči 

Ing. J. Števulovej a zároveň aj žiadosť Ing. J. Števulovej o pomoc a ochranu jej osoby. 

Starosta obce pánovi Briliakovi už osobne dohovoril, upozornil ho na jeho nevhodné 

správanie. Zároveň však navrhol, aby aj komisia verejného poriadku navštívila p. Briliaka 

a upozornila ho na hrubé správanie, ktoré vyostruje susedské vzťahy menovaných. 

 

Viacerí poslanci OZ sa vyjadrili, že Ing. Števulová mala hneď volať políciu, keď incident 

vznikol. OZ odhlasovalo prešetrenie problému – návštevu u p. Briliaka dňa 30. 6. 2014 

o 18,00 hod. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Návštevu u p. Briliaka dňa 30. 6. 12014 o 18,00 hodine  

z dôvodu prešetrenia sťažnosti Ing. J. Števulovej. 

 Za uznesenie hlasovali: 7 poslancov 
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Žiadosť o opravu umyvárne v MŠ: 

Riaditeľka MŠ Mgr. D. Elčíková žiada poslancov OZ a starostu obce o vyčlenenie finančných 

prostriedkov na opravu umyvárne v MŠ. Predpokladaná suma opravy je cca 3000 €.  

 

Poslanci OZ navrhli osloviť viaceré firmy, aby spracovali cenové ponuky na opravu 

umyvárne a potom sa najvýhodnejšia ponuka môže schváliť. 

 

Žiadosť o preplatenie skladacích súprav na sedenie (stôl a lavice): 

Pani M. Čerňanská, predsedníčka DHZ, informovala starostu obce a poslancov OZ, že 

zakúpila sedem skladacích súprav stolov a lavíc v hodnote 374,85 € na konanie osláv 120. 

výročia DHZ z finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na oslavy DHZ, nakoľko bola 

na uvedené veci v obchode výhodná akcia. Tieto súpravy sa však môžu využívať na rôznych 

akciách obce, MŠ, ZŠ či TJ Tatran Bobot, preto žiada OZ o schválenie ich preplatenia. 

 

Pán Hloža navrhol preplatiť súpravy stolov a lavíc s tým, že budú majetkom obce. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Preplatenie súprav (7 ks skladacích stolov + 14 ks 

skladacích lavíc) v hodnote  374,85 € s tým, že sa stávajú 

majetkom obce Bobot. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslancov 

 

Návrh na zákúpenie nového počítača: 

Pani Bartošová (pracovníčka obce) informovala poslancov OZ o potrebe zakúpenia nového 

počítača do kancelárie OÚ, nakoľko systém súčasného počítača je už zastaraný a vyžaduje si 

neustály servis technikom.  

 

Poslanci navrhli spraviť prieskum trhu a na budúcom rokovaní na základe prieskumu sa 

schváli najvýhodnejšia finančná ponuka na zakúpenie nového počítača. 

 

 

13. Záver 

Nakoľko sa nevyskytli žiadne ďalšie pripomienky a dotazy, starosta obce poďakoval 

poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť na zasadnutí a rokovanie OZ ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: p. Mgr. Andrea Dúcka   

 p. Bc. Dana Zápotočná  

 

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

Zapisovateľ zápisnice : p. Marcela Bartošová  
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Príloha č.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce  

BOBOT 

za rok 2013 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bobote  30. mája 2014 
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Záverečný účet obce za rok 2013 
 

 
         OBSAH :  

 

1. Rozpočet obce na rok 2013 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 

 

4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 

 

8. Hospodárenie príspevkových organizácií  

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. 

 

10. Podnikateľská činnosť  

 

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 
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e) rozpočtom VÚC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 18 - 

Záverečný účet obce Bobot za rok 2013 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2013  

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2013. 

Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  

schodkový.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením č. 

73/2013. 

Rozpočet bol zmenený trikrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 27.03.2013 uznesením č. 5/2013  

- druhá zmena schválená dňa 13.12.2013 uznesením č. 66/2013 

- tretia zmena – bez schválenia OZ (účelovo určené dotácie)   

 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách 

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 341 882,00 398 928,37 

z toho :   

Bežné príjmy 295 910,00 317 757,37 

Kapitálové príjmy 0,00 34 876,00 

Finančné príjmy 45 972,00 46 295,00 

   

Výdavky celkom 341 882,00 398 928,37 

z toho :   

Bežné výdavky 274 254,00 331 263,37 

Kapitálové výdavky 19 930,00 38 857,00 

Finančné výdavky 47 698,00 28 808,00 

   

Rozpočet obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR   

 
Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

398 928,37 367 218,42 92 

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

233 635,00 239 832,69 103 

 

Textová časť – bežné daňové príjmy:  

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 188 850,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 184 513,04 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 98 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 27 747,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 38 178,92 EUR, 

čo je 138 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19 618,60 EUR, dane zo stavieb 

boli v sume 18 401,22 EUR a dane z bytov boli v sume 159,10 EUR. Vysoké plnenie príjmov 

dane z nehnuteľnosti bolo spôsobené úhradami nedoplatkov z minulých rokov. 

c) Daň za psa 

Daň za psa bola rozpočtovaná vo výške 840 €, pričom k 31.12.2013 bolo zaplatených 1031,50 

€, čo je plnenie na 123 %. 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 

Z rozpočtovaných 786 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 385,25 EUR, čo je 49 

% plnenie.  

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol rozpočtovaný vo výške 15 412,00 

€, pričom k 31.12.2013 bol skutočný príjem 15 723,98 €, čo je plnenie na 102 %. 

 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

12 015,30 11 327,91 94 

 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 4 431,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 3 957,01 EUR, čo 

je 89 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov (hrobové miesta) v sume 338,40 EUR, 

príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3 503,48 EUR a príjem z prenájmu 

strojov, náradia a zariadení v sume 115,13 EUR. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 7 450,30 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 7 247,32 EUR, čo 

je 97 % plnenie.  

c) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov 

a ážio 

Z rozpočtovaných 34,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 20,24 EUR, čo je 60 

% plnenie. 

d)  Iné nedaňové príjmy 
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Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 103,34 EUR, čo je 

103 % plnenie. Ide o príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier v sume 3,34 

EUR a príjem zo splatenia pôžičky (p. Husák) v sume 100,00 EUR. 

 

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

72 107,07 80 858,82 112 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. Okresný úrad Trenčín  64 898,00 Školstvo – bežné výdavky ZŠ 

2. Okresný úrad Trenčín 1 932,00 Školstvo – predškolská výchova, 

Materská škola 

3. Recyklačný fond 364,00 Recyklácia a separovanie odpadu 

4. MDVRR SR  698,43 Stavebný poriadok 

5. Okresný úrad Trenčín 247,83 Hlásenie pobytu občanov 

6. Okresný úrad Trenčín 40,04 Cestná doprava a pozemné 

komunikácie 

7. Okresný úrad Trenčín  447,05 Voľby do VÚC  

8. Ministerstvo financií SR 3 119,00 Školstvo – 5 % navýšenie tarifných 

platov  

9. Okresný úrad Trenčín 415,00 Dopravné žiakov ZŠ 

10. ÚPSVaR Trenčín 507,05 Stravné pre deti v HN 

11. ÚPSVaR Trenčín 99,60 Školské potreby pre deti v HN 

12. MDVRR SR 441,53 Cestná infraštruktúra 

13. ÚPSVaR Trenčín 7 050,87 Refundácia miezd – aktívne 

opatrenia trhu práce  

14. Ústav informácií a prognóz 

školstva 

519,62 Refundácia miezd – Základná 

škola 

15. Okresný úrad Trenčín  78,80 Starostlivosť o životné prostredie 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 

 

 

4) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

34 876,00 34 876,00 100 

 

V roku 2013 obec získala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 

1. Okresný úrad Trenčín – 

odbor školstva 

34 876,00 Rekonštrukcia strechy – Základná 

škola 

 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 
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46 295,00  323,00 1 

 

Textová časť – príjmové finančné operácie:  

 

V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky z roka 2012 zo ŠR (Dopravné žiakov 

Základnej školy v Bobote) v sume 323,00  EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.. 

  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

398 928,37 366 394,31 92 

 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

331 263,37 322 537,97 97 

 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 134 472,22 126 358,30 94 

Verejný poriadok a bezpečnosť 2 167,00 2 071,79 96 

Ekonomická oblasť 441,53 441,53 100 

Ochrana životného prostredia 14 613,00 17 023,63 116 

Bývanie a občianska vybavenosť 7 374,00 5 555,20 75 

Zdravotníctvo 6 771,00 5 451,32 81 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 5 233,00 4 797,52 92 

Vzdelávanie - predškolská výchova 62 049,00 57 772,44 93 

Vzdelávanie - základné vzdelanie 54 854,62 66 251,98 121 

Vzdelávanie - školský klub detí 11 089,00 6 577,43 59 

Vzdelávanie - školské stravovanie 30 839,00 29 135,25 94 

Sociálne zabezpečenie 1 360,00 1 101,58 81 

Spolu 331 263,37 322 537,97 97 

 

Textová časť – bežné výdavky: 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 127 613,37 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 130 337,52 

EUR, čo je 102 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Obecného úradu, 

Materskej školy, Základnej školy, Školskej jedálne, Školského klubu detí, opatrovateľskej 

služby a mzdové prostriedky pracovníkov v súvislosti s aktívnymi opatreniami trhu práce. 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných 45 336,86 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 46 219,14 

EUR, čo je 102 % čerpanie. 

 

  

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 156 793,14 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 144 008,00 

EUR, čo je 92 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce Bobot, ako sú 

cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za 

nájom a ostatné tovary a služby. 
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d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 1 520,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 1 973,31 EUR, 

čo predstavuje 130 % čerpanie. 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

38 857,00 38 856,34 100 

 

v tom :          

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 3 981,00 3 980,10 100 

Vzdelávanie - základné vzdelanie 34 876,00 34 876,24 100 

Spolu 38 857,00 38 856,34 100 

 

Textová časť – kapitálové výdavky : 

a) Výdavky verejnej správy 

Ide o nasledovné investičné akcie : 

- platby za pozemok – pozemok p. Pieružku (časť splátky) v sume 3 775,50 EUR, 

- el. prípojka bytového domu v sume 204,60 EUR. 

b) Vzdelávanie - základné vzdelanie 

Ide o investičnú akciu (z dotácie) : 

- Rekonštrukcia strechy ZŠ (havarijný stav) v sume 34 876,24 EUR. 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2013 Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia 

28 808,00 5 000,00 17 

 

Textová časť – výdavkové finančné operácie:  

Z rozpočtovaných 5000 EUR na založenie obecnej spoločnosti Bobot – Stav s.r.o. bolo 

skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 5000 EUR, čo predstavuje 100 %. 

 

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2013 

v EUR  

Bežné  príjmy spolu 332 019,42 

z toho : bežné príjmy obce  332 019,42 

             bežné príjmy RO - 

Bežné výdavky spolu 322 537,97 

z toho : bežné výdavky  obce  322 537,97 

             bežné výdavky  RO - 

Bežný rozpočet + 9 481,45 

Kapitálové  príjmy spolu 34 876,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  34 876,00 
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             kapitálové  príjmy RO - 

Kapitálové  výdavky spolu 38 856,34 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  38 856,34 

             kapitálové  výdavky  RO - 

Kapitálový rozpočet  - 3 980,34 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 5 501,11 

Vylúčenie z prebytku  3,0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 5 498,11 

Príjmy z finančných operácií 323,00 

Výdavky z finančných operácií 5000,00 

Rozdiel finančných operácií - 4 677,00 

PRÍJMY SPOLU   367 218,42 

VÝDAVKY SPOLU 366 394,31 

Hospodárenie obce  824,11 
Vylúčenie z prebytku 3,00 

Upravené hospodárenie obce 821,11 

 

 

Riešenie hospodárenia obce:  

 

Prebytok rozpočtu v sume 821,11 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 

v sume 3,00 EUR navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu 821,11 EUR  

 

Schodok finančných operácií v sume -4 677,00 EUR bol v roku 2013 krytý prebytkom 

rozpočtu. 

         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 

3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté 

predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 3,00 EUR, a to na :  

- dopravné pre deti Základnej školy Bobot v sume 3,00 EUR 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 

2013 vo výške 821,11 EUR.  
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 

Rezervný fond 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na 

samostatnom analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

              

Fond rezervný Suma v EUR 

ZS k 1.1.2013  15 654,80       

Prírastky - z prebytku hospodárenia -      

               - ostatné prírastky - 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 
- 

               - krytie schodku hospodárenia - 

               - ostatné úbytky  - 

KZ k 31.12.2013       15 654,80 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2013 1 697,54   

Prírastky - prídel do SF                   980,58 

               - ostatné prírastky (úroky) 0,12     

Úbytky   - závodné stravovanie                     433,00   

               - regeneráciu PS, dovolenka, výročie...               696,75 

               - stravné lístky                           57,80  

               - závodné stravovanie: 2 polrok / 2012                           186,40 

               - ostatné úbytky (poplatky v banke)                                               4,55    

KZ k 31.12.2013 1 299,74 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Majetok spolu 513 189,63 530 081,61 

Neobežný majetok spolu 448 402,27 483 059,22 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 342 662,27 372 319,22 

Dlhodobý finančný majetok 105 740,00 110 740,00 

Obežný majetok spolu 63 003,16 46 176,37 

z toho :   

Zásoby 155,64 93,25 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 2 145,97 531,52 

Krátkodobé pohľadávky  15 017,79 3 964,40 

Finančné účty  45 683,76 41 587,20 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  1 784,20 846,02 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 513 189,63 530 081,61 

Vlastné imanie  472 013,78 449 634,21 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  2 772,46 2 772,46 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  469 241,32 446 861,75 

Záväzky 37 621,55 42 912,13 

z toho :   

Rezervy  13 888,09 14 336,04 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 327,66 3,00 

Dlhodobé záväzky 8 557,76 9 832,40 

Krátkodobé záväzky 14 848,04 18 740,69 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 3 554,30 37 535,27 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013 
 

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky (významné): 

- voči bankám   -  EUR 

- voči dodávateľom  2 857,96 EUR 

- voči štátnemu rozpočtu  3,00  EUR 

- voči zamestnancom  9 218,07 EUR 

- voči SP, ZP a DDS  5 895,09 EUR 

- voči Daňovému úradu  769,57  EUR 
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8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 

Obec Bobot nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu. 

 

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. 
 

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce Bobot, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu 

všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie : uviesť  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 1 - 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

 

- 2 - 

Suma skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel 

(stĺ.2 - stĺ.3 ) 

 

 

- 4 - 

Dychová hudba Boboťanka - bežné výdavky 450 EUR 450 EUR 0 

Klub Slovenských turistov - bežné výdavky 200 EUR 200 EUR 0 

Klub Dôchodcov - bežné výdavky 100 EUR 100 EUR 0 

    

 

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 

1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bobot. 

 

 

10. Podnikateľská činnosť   

 
Obec Bobot v roku 2013 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom 

d) rozpočtom iných obcí 

e) rozpočtom VÚC 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo 

založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, 

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy 

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 

 

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám 

 

Obec nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú, ani príspevkovú organizáciu.  
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Obec v roku 2013 nemala zriadenú žiadnu právnickú osobu. 

 

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 
Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, 

transferu uviesť : školstvo, 

matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

 

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

Okresný úrad Trenčín Školstvo – bežné 

výdavky ZŠ 

64 898,00 64 895,00 3,00 

Okresný úrad Trenčín Školstvo – predškolská 

výchova, Materská škola 

1 932,00 1 932,00 0,00 

Recyklačný fond Recyklácia a separovanie 

odpadu 

364,00 364,00 0,00 

MDVRR SR  Stavebný poriadok 698,43 698,43 0,00 

Okresný úrad Trenčín Hlásenie pobytu občanov 247,83 247,83 0,00 

Okresný úrad Trenčín Cestná doprava 

a pozemné komunikácie 

40,04 40,04 0,00 

Okresný úrad Trenčín  Voľby do VÚC  447,05 447,05 0,00 

Ministerstvo financií 

SR 

Školstvo – 5 % 

navýšenie tarifných 

platov  

3 119,00 3 119,00 0,00 

Okresný úrad Trenčín Dopravné žiakov ZŠ 415,00 415,00 0,00 

ÚPSVaR Trenčín Stravné pre deti v HN 507,05 507,05 0,00 

ÚPSVaR Trenčín Školské potreby pre deti 

v HN 

99,60 99,60 0,00 

MDVRR SR Cestná infraštruktúra 441,53 441,53 0,00 

ÚPSVaR Trenčín Refundácia miezd – 

aktívne opatrenia trhu 

práce  

7 050,87 7 050,87 0,00 

Ústav informácií 

a prognóz školstva 

Refundácia miezd – 

Základná škola 

519,62 519,62 0,00 

Okresný úrad Trenčín  Starostlivosť o životné 

prostredie 

78,80 78,80 0,00 

Okresný úrad Trenčín Rekonštrukcia strechy – 

Základná škola 

34 876,00 34 876,00 0,00 

 

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec nemá a ani neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 28 - 

Obec Bobot v roku 2013 zo svojho rozpočtu neposkytla finančné prostriedky žiadnej inej obci 

a taktiež obec nedostala ani žiadne finančné prostriedky od inej obce.  

 

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 

 

VÚC  Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

- - - - 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Lukáš Jonis                                                       Predkladá: Ľubomír Tunega 

 

 

V Bobote, dňa 30.05.2014 

 

 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

- použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 821,11 

EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013. 

 

 

 

 

 

 
Návrh vyvesený na úradnú tabuľu dňa: 06.06.2014  

 

Návrh zvesený z úradnej tabule dňa: 27.06.2014 
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Príloha č.2 

 

 

 

 

O b e c  B o b o t  

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie  

1/2014 

o spôsobe náhradného zásobovania pitnou 

vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 

žúmp podľa podmienok 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. 442/2002 Z. z  

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 

Z. z o regulácii v sieťových odvetviach v zmení neskorších predpisov. 

 

 

 

vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie 

 

 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z  

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 

Z.z o regulácií v sieťových  odvetviach ( ďalej len zákon č.442/2002 Z. z.) 

 

 

 

 

Návrh VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa podmienok na území obce Bobot 

vyvesené na obecnej tabuli dňa: 3.6.2014  

Návrh VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa podmienok na území obce Bobot 

zvesené z obecnej tabule dňa: 27.6.2014 
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§ 1 

Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenia“) upravuje : 

a)  Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné  účely, ak je to 

nevyhnutné na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku 

b)  Spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. 

 

§ 2 

Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody 
 

(1)  Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné 

účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce, a to : miestnym 

rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce  

v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických 

podmienok a po vyhlásení mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní poruchy na vodovodnom 

potrubí verejného vodovodu. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz 

užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou 

vodou. 

(2)  V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov 

pitnou vodou je zakázané  pitnú vodu z verejného vodovodu používať na polievanie záhrad, 

ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie  áut , 

napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely a upratovanie. 

(3)  Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí 

dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako 

je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje 

obyvateľov miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej 

stránke obce. 

 

§ 3 

Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou 
 

(1) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce 

zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody 

náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými 

prostriedkami. 

(2) Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou : 
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a)  Rozvoz pitnej vody po uliciach a do areálu základnej školy, materskej školy a 

školskej jedálne 

(3) Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste uvedenom v ods.2 oznámi obec a to 

miestnym rozhlasom, písomným oznámení na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke 

obce. 

(4)  Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody  

 v zníženom množstve. 

§4 

Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp. 
 

(1) Nakoľko obec Bobot v súčasnosti nemá vybudovanú kanalizáciu, obyvatelia obce  

používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy. Prevádzkovateľ žumpy je povinný 

vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo 

žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného 

prostredia. 

(2) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch 

primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických 

alebo fyzických osôb. 

(3) Obec Bobot v súlade s právnymi normami dáva na vedomie, že najbližšou firmou, ktorá sa 

zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je : 

 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a. s Trenčín , kontakt vodárenský 

dispečing 0800606162 , pevná linka 032/3262111, mobil 0902964675  

 

Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu žumpy 

a septika inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré majú na to oprávnenie. 

 

§ 5 

Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody 

 

Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba , právnická osoba podnikateľ 

a) Pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody  

    v stanovenom množstve 

b)  Je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody 

z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou  

hospodárne nakladať s pitnou vodou. 
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c)  Dodržiavať pokyny starostu obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom mieste. 

 

§6 

Sankcie 

 

(1) Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením 

fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 Zákona č. 372/1990 Z.z o priestupkoch v znení 

neskorších  právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 €. 

(2) Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením 

právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý 

môže obec podľa § 13 ods.9 písm. a) Zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638 €. 

 

§8 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Bobot  o dočasnom obmedzení alebo o zákaze 

užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a   

odvádzania odpadových vôd schválilo obecné zastupiteľstvo obce Bobot na svojom zasadnutí 

dňa 27.6.2014, uznesením č. 39/2014 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení na 

úradnej tabuli. 

 

 

 

V Bobote dňa 27.6.2014                            

 

 

                                                                                            Ľubomír Tunega    

               starosta obce 
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Príloha č.1  

 

(1) Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových 

vôd z domácností.  

(2) Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a  

technickým normám. 

(3) Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej 

vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby 

na verejnú kanalizáciu. ( § 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Zb. , ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 

všeobecných technických požiadavkách na stavby uživané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie ) 

(4) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda 

nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho. 

(5) Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby 

nedochádzalo k  únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo 

poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia. 

(6) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí 

zodpovedať  príslušnými slovenským technickým normám. ( STN 75 6081, STN 75 6402, 

STN 75 5115 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


