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Prezenčná listina  

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

   

Poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka  

 Ing. Peter Gardian  

 Ľuboš Hloža  

 Ing. Juraj Jánošík  

 Ing. Pavol Koreň  

 Ing. Boris Michalička  

 Bc. Dana Zápotočná  

   

Hlavná kontrolórka: Ing. Veronika Filinová ospravedlnená 

   

Zapisovateľka: Bc. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Návrh programu rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Došlá pošta 

4. Predstavenie zámeru zhodnocovania odpadov tepelnými postupmi 

5. Záverečný účet obce Bobot za rok 2014 

6. Zmena rozpočtu č. 2 

7. Zmluva o manažmente verejného obstarávania 

8. Prehodnotenie Bobot – Stav, s. r. o. 

9. Rôzne 

10. Záver 
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1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce pani Danka Ďuriačová, ktorá 

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

Privítala prítomných poslancov OZ a prítomných občanov obce Bobot. 

Prítomní poslanci: Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná, Ing. J. Jánošík, Ing. B. Michalička, Ing. 

P. Koreň, Ing. P. Gardian, p. Ľ. Hloža. 

 

Overovatelia zápisnice: Bc. Dana Zápotočná 

Ing. Boris Michalička 

 

Zapisovateľka zápisnice: Bc. Marcela Bartošová 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice Bc. D. Zápotočnú a Ing. B. 

Michaličku 

Za uznesenie hlasovali: 

7 poslanci (Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná, Ing. J. 

Jánošík, Ing. B. Michalička, Ing. P. Koreň, Ing. P. 

Gardian, p. Ľ. Hloža) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Následne starostka obce pani D. Ďuriačová oboznámila všetkých prítomných s návrhom 

programu rokovania tohto zasadnutia a navrhla doplniť bod č. 8: 

 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosť – dodatok č.1 s firmou 

HYDROS  BÁNOVCE, spol. s. r. o. 

 

Návrh programu OZ 26. 6. 2015: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Predstavenie zámeru zhodnocovania odpadov tepelnými postupmi 

4. Záverečný účet obce Bobot za rok 2014 

5. Zmena rozpočtu č. 2 

6. Zmluva o manažmente verejného obstarávania 

7. Prehodnotenie Bobot – Stav, s. r. o. 

8. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosť – dodatok č. 1 

9. Došlá pošta  

10. Rôzne 

11. Záver 

 

U z n e s e n i e  č .  7 6 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva  

26. 6. 2015. 

Za uznesenie hlasovali: 
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7 poslanci (Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná, Ing. J. 

Jánošík, Ing. B. Michalička, Ing. P. Koreň, Ing. P. 

Gardian, p. Ľ.Hloža) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Kontrola uznesení 

Starostka obce pani Danka Ďuriačová prečítala poslancom OZ a prítomným kontrolu 

uznesení: 

 

23/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

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

obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ. Trvá 

32/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok roku 2015: 6.3.2015, 

17.4.2015, 29.5.2015, 26.6.2015. Trvá 

38/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Odpredaj parcely č. 681/20 spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. 

na účely výstavby trafostanice na základe zmluvy o spolupráci, 

uzatvorenej dňa 25.2.2014 za cenu 100 €. Parcela 681/20 je 

novovytvorená a leží na parcele 681/3 registra KN C, pod ktorou leží 

parcela 1014/3 registra KN E, vo vlastníctve obce, uvedená na LV číslo 

830. Trvá 

39/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Súhlas so zriadením vecného bremena na pozemkoch, ktoré sú výlučne vo 

vlastníctve obce na účely vedenia VN na parcelách č.: 

KN C 220/2 –LV395 

KN E 1014/3 – LV830 

KN E 1027/51 – LV 830 

KN E 1027 – LV Trvá 

64/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 300 € na 

kanalizáciu bytovej jednotky Trvá 

68/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske 

účely medzi obcou Bobot a Š. Kováčom ( nový nájomca ), upravená 

celková výmera v tomto dodatku je 593 828 m2 Trvá 

69/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi správcom 

SR – slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. a obcou Bobot Trvá 

73/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zakúpenie skenera vo výške 200 €  Trvá 

 

Uznesenia č. 67/2015, č.70/2015, č.71/2015, č.72/2015 , č.74/2015 schválené zasadnutím OZ 

29.5.2015 – splnené. 
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3. Predstavenie zámeru zhodnocovania odpadov tepelnými 

postupmi 

Starostka obce predstavila poslancom OZ konateľa spoločnosti Ing. Andreja Kovaleva, PhD., 

ktorý prezentoval zámer v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. – zariadenie na 

zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi – výrobnú jednotku BLOWDEC® 250/500 kW, 

ktorú má spoločnosť Ing. Kovaleva záujem umiestniť v našej obci.  

Účelom tejto prezentácie bolo predstaviť proces zhodnocovania odpadov pomocou výrobnej 

jednotky BLOWDEC, jej pozitíva, ale i negatíva, ktoré by mali vplyv na našu obec. 

 

Prestávka: 20,20 hod. –  20,30 hod. 

4. Záverečný účet obce za rok 2014 

Ekonómka obce p. D. Lobotková informovala poslancov OZ o záverečnom účte obce Bobot 

za rok 2014, ktorý treba podľa zákona č. 583/20014 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy do 30. 6. 2015 schváliť OZ. Hlavná kontrolórka obce Ing. V. Filinová k 

záverečnému účtu spracovala odborné stanovisku podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení a v znení neskorších predpisov, v ktorom navrhuje záverečný účet obce za rok 2014 

schváliť bez výhrad. 

Ing. B. Michalička sa informoval, akým spôsobom boli zaúčtované v záverečnom účte 

obecným zastupiteľstvom neschválené príjmy a výdaje, napr. cestovné náhrady, údržba TJ a 

ZS, príjmy od spoločnosti I.M.D.K. Ekonómka obce p. D. Lobotková reagovala, že v 

záverečnom účte sú len položky, ktoré boli obecným zastupiteľstvom schválené a skutočne 

čerpané. 

Ing. B. Michalička navrhol záverečný účet obce 2014 schváliť s výhradami k položkám, ktoré 

už aj bývalé zastupiteľstvo neschválilo a aj teraz nepovažuje za správne ich schváliť. Ide o 

položky rozpočtu čerpané bývalým starostom bez schválenia OZ. 

V príjmovej časti:  

príjem od I.M.D.K:   1 000 € 

Vo výdavkovej časti: 

výdaj na cestovné náhrady:  3 620 € 

výdaj na údržbu TJ, ZS:  4 553,88 € 

 

Záverečný účet obce za rok 2014 (príloha č.1). 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu (príloha č.2). 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Záverečný účet obce Bobot 2014 s výhradami k položkám: 

Príjmová časť:  

 spoločnosť I.M.D.K: 1 000 € 

Výdavková časť: 

 údržba telovýchovnej jednoty: 3 238,13 € 

 údržba zdravotného strediska: 1 315,75 €  

 cestovné náhrady:  3 620 € 

z dôvodu, že bývalý starosta obce Ľ. Tunega finančné 

prostriedky vynaložil bez schválenia OZ. 

Za uznesenie hlasovali: 
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7 poslanci (Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná, Ing. J. 

Jánošík, Ing. B. Michalička, Ing. P. Koreň, Ing. P. Gardian 

p. Ľ. Hloža) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

5. Zmena rozpočtu č.2 

Ekonómka obce informovala poslancov OZ o navrhnutých zmenách rozpočtu v 2. kvartáli 

2015, zmena rozpočtu tvorí prílohu č. 3 zápisnice OZ. 

Poslanci OZ nemali k zmene rozpočtu žiadne pripomienky a zmenu rozpočtu schválili.  

 

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

OZ v Bobote berie na vedomie: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015 

nasledovne: 

 Bežné príjmy  + 4 985 € 

 Bežné výdavky  + 4 985 € 

 Kapitálové príjmy + 20 000 € 

 Kapitálové výdavky + 20 000 € 

 

OZ v Bobote schvaľuje:  

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015 v 

zmysle UZN č. 5/2014 a UZN č. 56/2015 doplneným 

UZN č. 74/2015 nasledovne: 

 Bežné príjmy  + 70 € 

 Bežné výdavky  + 60 € 

 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2015 

nasledovne: 

 Bežné príjmy   – 843,61 € 

 

Za uznesenie hlasovali: 

6 poslanci (Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná, Ing. J. 

Jánošík, Ing. B. Michalička, Ing. P. Koreň, Ing. P. 

Gardian) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 poslanec (Ľ. Hloža) 

6. Zmluva o manažmente verejného obstarávania 

Starostka obce D. Ďuriačová oboznámila poslancov o návrhu zmluvy o manažmente 

verejného obstarávania so spoločnosťou EPIC Partner, a. s, ktorá by vykonala za obec Bobot 

verejné obstarávanie na projekt Vybudovanie digitálneho kamerového systému v našej obci 

vo výške 999 €. V súčasnosti vychádzajú výzvy z Eurofondov a naša obec by sa mohla 

uchádzať o jeden z nich, monitorované by boli kritické miesta obce, napr. cintorín, kultúrny 

dom, autobusové zástavky, budovy ŽŠ a MŠ a pod. 
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Poslanec Ing. P. Koreň vyjadril nesúhlas so zavedením kamerového systému v obci, nakoľko 

si myslí, že sú pre obec potrebné podstatnejšie veci  a poslanci OZ nemali k nahliadnutiu 

projektovú dokumentáciu, ktorá by vypovedala o rozmiestnení kamerového systému. 

Poslanec p. Ľ. Hloža poznamenal, že aj samotná údržba už zavedeného kamerového systému 

by si určite vyžadovala technickú údržbu, ktorá by obec stála finančné prostriedky. 

 

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

Zmluva o manažmente verejného obstarávania so 

zhotoviteľom EPIC Partner, a. s. 

Za uznesenie hlasovali: 0 

Proti: 2 poslanci (Ing. P. Koreň, Ing. J. Jánošík) 

Zdržal sa: 5 poslanci (Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná,  

Ing. B. Michalička, Ing. P. Gardian, p. Ľ. Hloža) 

OZ v Bobote neschvaľuje Zmluvu o manažmente 

verejného obstarávania so zhodnotiteľom  

EPIC Partner, a. s. 

 

7. Prehodnotenie Bobot – Stav s. r. o. 

Starostka obce opätovne otvorila diskusiu o prehodnotení zrušenia obecnej firmy Bobot – 

Stav, s. r. o., nakoľko aj audítori, ktorí vykonávali v júni 2015 audit v našej obci, 

neidentifikovali žiadne transakcie spoločnosti a podali stručné stanovisko, v ktorom nemajú 

žiadne výhrady k zrušeniu Bobot – Stav, s. r. o. Keďže obec podlieha povinnému auditu 

aj v rámci vlastných dcérskych spoločností po splnení istých veľkostných kritérií, z hľadiska 

transparentnosti a kontrolných mechanizmov zakladanie právnických spoločností je 

rizikovejšie ako vykonávanie predmetných činností v rámci obce. 

Poslanec p. Ľ. Hloža poznamenal, že myšlienka založenia Bobot – Stav, s. r.o. bola dobrá, ale 

pokiaľ nie je záujem, aby fungovala naďalej zo strany konateľa spoločnosti a obce, treba ju 

zrušiť. 

Nato poslanec Ing. B. Michalička poznamenal, že pokiaľ nemá obecná s. r. o. jasný 

podnikateľský zámer, ako žiaľ nemala ani v minulosti a vykonávala svoju činnosť takmer 

výlučne iba pre obec, nemá takáto firma pre obce zmysel. V minulosti to bolo totiž presúvanie 

obecných peňazí z obce do spoločnosti a následné vyplatenie dodávateľov spoločnosti, čo pre 

obec nemalo vôbec význam, znamenalo iba stratu peňazí. Podľa všetkých faktov aj stanoviska 

hlavnej kontrolórky poprosil p. Michalička pani starostku, aby dala o zrušení hlasovať. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zrušenie obecnej spoločnosti Bobot – Stav, s. r. o. a 

poveruje starostku obce D. Ďuriačovú zabezpečiť zrušenie 

spoločnosti.  

Za uznesenie hlasovali: 

6 poslanci (Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná, Ing. J. 

Jánošík, Ing. B. Michalička, Ing. P. Koreň, p. Ľ. Hloža) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 poslanec (Ing. P.Gardian) 
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8. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosť – 

dodatok č. 1 

Starostka obce otvorila diskusiu o dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na 

nehnuteľnosť (rozostavaný bytový dom BD 16) so spoločnosťou HYDROS BÁNOVCE, spol. 

s r. o. 

Nakoľko sa poslanci OZ vyjadrili, že Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosť a 

dodatok č. 1 k zmluve sú veľmi dôležité dokumenty, navrhli starostke obce, aby všetky 

náležitosti zmluvy prekonzultovala s právnym zástupcom a až následne budú o zmluve 

hlasovať. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje, poveruje: 

Starostku obce D. Ďuriačovú vstúpiť do jednania s 

právnym zástupcom ohľadom Dodatku o budúcej zmluve 

so spoločnosťou HYDROS  BÁNOVCE, spol. s r. o.  

Za uznesenie hlasovali: 

7 poslanci (Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná, Ing. J. 

Jánošík, Ing. B. Michalička, Ing. P. Koreň, p. Ľ. Hloža, 

Ing. P. Gardian) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

9. Došlá pošta 

 Žiadosť o odstránenie tuje na cintoríne  
Dňa 22.6.2015 bola v došlej pošte obce Bobot zaevidovaná žiadosť p. J. Scherovej na 

odstránenie tuje na miestnom cintoríne. Kmeň tuje je opretý o obrubu hrobového 

kameňa a znehodnocuje hrobové miesto. Poslanci OZ navrhli, aby stavebno-

poriadková komisia obce posúdila stav tují na cintoríne a podala stanovisko k ich 

úprave a k otázke, kto tieto prípadné úpravy vykoná. 

10. Rôzne 

 Svetelno-technická štúdia  

Starostka obce informovala poslancov OZ, že dala vypracovať svetelno-technickú 

štúdiu na obnovu verejného osvetlenia obce. Verejné obstarávanie vyhrala spoločnosť 

CEVO, s. r. o. so sídlom Ambrova 35, Bratislava. Cena za jeden svetelný bod je  

4,50 € s DPH, celková cena pre obec Bobot by bola cca 400 €. 

 

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

OZ v Bobote dodatočne schvaľuje: 

Záznam výberového konania ponúk zo zadania zákazky 

podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní: Svetelno-

technická štúdia na obnovu verejného osvetlenia obce 

Bobot – CEVO, s. r. o., Ambrova 35, Bratislava – cena na 

svetelný bod 4,50 € s DPH. 

Za uznesenie hlasovali: 
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7 poslanci (Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná, Ing. J. 

Jánošík, Ing. B. Michalička, Ing. P. Koreň, p. Ľ. Hloža, 

Ing. P. Gardian) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 Nový krovinorez  
Starostka obce oboznámila poslancov OZ o skutočnosti, že zakúpila nový krovinorez 

v hodnote 480 €, ktorý bol nutný, nakoľko dva krovinorezy sa pokazili a ich náklady 

na opravu by prevyšovali sumu nového. 

 

U z n e s e n i e  č .  8 3 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote dodatočne schvaľuje: 

Zakúpenie krovinorezu v hodnote 480 €. 

Za uznesenie hlasovali: 

7 poslanci (Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná, Ing. J. 

Jánošík, Ing. B. Michalička, Ing. P. Koreň, p. Ľ. Hloža, 

Ing. P. Gardian) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

D. Ďuriačová navrhla schváliť finančnú čiastku 360 € s DPH na náter požiarneho stožiaru 

DHZ firmou ALPIN, ktorá sa zaoberá výškovými prácami, nakoľko uvedený stožiar už 

potrebuje údržbu tohto druhu. 

 

U z n e s e n i e  č .  8 4 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančnú čiastku 360 € s DPH na náter požiarneho 

stožiara.  

Za uznesenie hlasovali: 

7 poslanci (Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná, Ing. J. 

Jánošík, Ing. B. Michalička, Ing. P. Koreň, p. Ľ. Hloža, 

Ing. P. Gardian) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Prenájom pozemku na Lehote  
 Starostka obce otvorila diskusiu k zmluve o nájme časti pozemkov a predkupnom 

práve uzatvorenú v roku 2013 medzi obcou Bobot (ako nájomníkom) a RNDr. Pavlom 

Tarinom, Michalom Tarinom a Pavlom Tarinom ml. (ako prenajímateľom), ktorej 

predmetom je nájom pozemku na účely zriadenia a umiestnenia čističky odpadových 

vôd. Starostka obce navrhla, aby poslanci OZ zvážili nájomnú zmluvu, nakoľko je 

uzatvorená až do 31.12.2033 s ročným nájmom 600 €. Podľa starostky  nie je 

v súčasnosti isté či uvedený pozemok bude vhodný pre vybudovanie  ČOV,  preto si 

myslí že  obec zbytočne vynakladá finančné prostriedky na nájom a kosenie pozemku. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
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Poveruje starostku obce D. Ďuriačovú vstúpiť do jednania 

s prenajímateľmi Zmluvy o nájme časti pozemkov a 

predkupnom práve s RNDr. P. Tarinom, M. Tarinom a P. 

Tarinom ml. o vypovedaní nájomnej zmluvy. 

Za uznesenie hlasovali: 

7 poslanci (Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná, Ing. J. 

Jánošík, Ing. B. Michalička, Ing. P. Koreň, p. Ľ. Hloža, 

Ing. P. Gardian) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 Termíny zasadnutí OZ  
V krátkej diskusii si poslanci navrhli harmonogram zasadnutí OZ na II. polrok 2015: 

 11.9.2015 

 23.10.2015 

 20.11.2015 

 11.12.2015 

 

U z n e s e n i e  č .  8 6 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

termínoch:  

 11.9.2015 

 23.10.2015 

 20.11.2015 

 11.12.2015 

Za uznesenie hlasovali: 

7 poslanci (Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná, Ing. J. 

Jánošík, Ing. B. Michalička, Ing. P. Koreň, p. Ľ. Hloža, 

Ing. P. Gardian) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 Výzva na projekty od spoločností TESCO a SPP  
Poslanci Ing. P. Koreň a Ing. B. Michalička informovali prítomných, že je možnosť 

zapojiť sa do grantových projektov spoločnosti TESCO, a. s. alebo SPP, a. s. 

elektronickou formou, kde by obec mohla dostať v rámci týchto projektov dotácie 

napr. na zveľadenie zelene v obci, vybudovanie nového detského ihriska, dotácie v 

oblasti športu a pod.  

 

 Informácia komisie pre ochranu verejného záujmu  
Ing. B. Michalička ako predseda komisie informoval poslancov obce a prítomných o 

skutočnosti, že dňa 26.6.2015 mala zasadnutie komisia pre ochranu verejného záujmu, 

ktorá kontrolovala oznámenie funkcií, činností, zamestnaní a majetkových pomerov 

starostky obce Bobot. Oboznámil OZ a ostatných prítomných, že všetky podklady od 

starostky obce boli doložené kompletne a v termínoch v zmysle zákona  

č. 357/2004 Z. z. 

11. Záver 
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Nakoľko sa nevyskytli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala 

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

 

Overovatelia zápisnice: Bc. Dana Zápotočná  

 Ing. Boris Michalička  

   

Starostka obce: Danka Ďuriačová  
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Príloha č.1  
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Záverečný účet obce za rok 2014 
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Záverečný účet obce Bobot za rok 2014 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2014 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2014. 

Obec v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. 

Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  

vyrovnaný. 
 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením č. 

73/2013. 

Rozpočet bol zmenený dvakrát: 

- prvá zmena   schválená dňa 12.03.2014 uznesením č. 10/2014  

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

 

Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách 

 

 

 Rozpočet  Rozpočet  

po zmenách  

Príjmy celkom 345 194,00 358 244,18 

z toho :   

Bežné príjmy 315 661,00 316 581,18 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné príjmy 29 533,00 41 663,00 

   

Výdavky celkom 345 194,00 357 587,18 

z toho :   

Bežné výdavky 306 493,00 326 376,56 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 

Finančné výdavky 38 701,00 31 210,62 

   

Rozpočet obce   
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR   

 
Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

358 244,18 352 756,08 98 

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

224 690,00 222 963,21 99 

 

Textová časť – bežné daňové príjmy:  

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 177 380,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 177 824,43 EUR, čo predstavuje plnenie 

na 100 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 29 822,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 28 622 EUR, čo 

je 96 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 19 223,90 EUR, dane zo stavieb boli 

v sume 9 207,40 EUR a dane z bytov boli v sume 190,70 EUR.  

c) Daň za psa 

Daň za psa bola rozpočtovaná vo výške 1145 €, pričom k 31.12.2014 bolo zaplatených 590,50 

€, čo je plnenie na 52 %. 

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 

Z rozpočtovaných 455 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 314,90 EUR, čo je 69 

% plnenie.  

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol rozpočtovaný vo výške 15 888,00 

€, pričom k 31.12.2014 bol skutočný príjem 15 611,38 €, čo je plnenie na 98 %. 

 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

10 155 13 125,27 129 

 

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:  

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 4 042,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5 235,96 EUR, čo 

je 130 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov (hrobové miesta) v sume 149,60 

EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 4 775,06 EUR a príjem 

z prenájmu strojov, náradia a zariadení v sume 311,30 EUR. 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 6 092 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 7 596,71 EUR, čo je 

125 % plnenie. 

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

vkladov a ážio 

Z rozpočtovaných 21,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 16,39 EUR, čo je 78 

% plnenie. 

d)  Iné nedaňové príjmy 
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Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 276,21 EUR. Ide o 

príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier v sume 176,21 EUR a príjem 

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

 

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

81 736,18 86 861,69 106 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 

P.č. Poskytovateľ   Suma v EUR Účel  

1. Okresný úrad Trenčín  67 841,74 Školstvo – bežné výdavky ZŠ 

2. Okresný úrad Trenčín 1 899,00 Školstvo – predškolská výchova, 

Materská škola 

3. Recyklačný fond 88,00 Recyklácia a separovanie odpadu 

4. MDVRR SR  698,43 Stavebný poriadok 

5. Okresný úrad Trenčín 247,83 Hlásenie pobytu občanov 

6. Okresný úrad Trenčín 32,44 Cestná doprava a pozemné 

komunikácie 

7. Okresný úrad Trenčín  563,93 Voľby do EP  

8. Okresný úrad Trenčín 496,62 Voľby komunálne  

9. Okresný úrad Trenčín 848,95 Voľba prezidenta SR 

10. ÚPSVaR Trenčín 398,70 Stravné a školské potreby pre deti 

v HN 

11. ÚPSVaR Trenčín 12 580,77 Refundácia miezd – aktívne 

opatrenia trhu práce  

12. ÚPSVaR Trenčín 235,20 Príjem rodinných prídavkov 

/osobitný príjemca/ 

13. Okresný úrad Trenčín  70,37 Starostlivosť o životné prostredie 

 

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

 

 

4) Kapitálové príjmy:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0,00 1 307,44  

 

Kapitálové príjmy predstavuje príjem z predaja pozemkov Bytovému Družstvu Trenčianske 

Teplice. Táto príjmová položka nebola pri tvorbe rozpočtu na rok 2014 narozpočtovaná. 

 

V roku 2014 obec nezískala kapitálové granty ani transfery . 

 

P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 

  0  

 

 

5) Príjmové finančné operácie:  

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 
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41 663,00  28 498,47 68 

 

Textová časť – príjmové finančné operácie:  

 

V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky z roka 2013 zo ŠR (Dopravné žiakov 

Základnej školy v Bobote) v sume 3,00  EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.. Ďalej 

boli na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 60/2014 použité prostriedky 

z rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu majetku obce vo výške 7 490,38 EUR. 

Do príjmovej časti finančných operácií sa v roku 2014 tiež dostala pôžička poskytnutá obci 

Bobot na kúpu rodinného domu vo výške 10 500 EUR. 

  

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR  
 

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

357 587,18 337 745,93 95 

 

 

1) Bežné výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

326 376,56 320 245,93 98 

 

v tom :                                                                                                                          

Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 131 995,18 128 066,04 97 

Verejný poriadok a bezpečnosť 9 936,38 9 092,67 92 

Ekonomická oblasť 40,00 32,44 81 

Ochrana životného prostredia 15 264,00 15 068,06 99 

Bývanie a občianska vybavenosť 7 406,00 5 194,14 70 

Zdravotníctvo 5 391,00 5 266,65 98 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 5 456,00 6 678,49 122 

Vzdelávanie - predškolská výchova 53 092,00 48 599,66 92 

Vzdelávanie - základné vzdelanie 62 102,00 67 894,54 109 

Vzdelávanie - školský klub detí 6 867,00 7 150,54 104 

Vzdelávanie - školské stravovanie 28 727,00 27 102,70 94 

Sociálne zabezpečenie 100,00 100,00 100 

Spolu 326 376,56 320 245,93 98 

 

Textová časť – bežné výdavky: 

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

Z rozpočtovaných 117 794,54 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 130 595,37 

EUR, čo je 111 % 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 44 517,50 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 48 163,70 

EUR, čo je 108 % čerpanie. 

 

  

c) Tovary a služby 
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Z rozpočtovaných 160 264,52 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 134 269,05 

EUR, čo je 84 % 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. 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 3 800,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 7 217,81 EUR, 

čo predstavuje 190 % čerpanie. 

 

 

2) Kapitálové výdavky : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

0,00 13 000,00  

 

v tom :          

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 

Výdavky verejnej správy 0,00 13 000,00  

/kúpa pozemku a rodinného domu/    

Spolu 0,00 13 000,00  

 

Textová časť – kapitálové výdavky : 

Výdavky verejnej správy 

Ide o nasledovnú investičné akciu : 

- platba za pozemok – pozemok po p. Garajovej v sume 5 800,00 EUR, 

- platba za budovu-rodinný dom po p. Garajovej v s ume 7 200,00 EUR. 

 

 

 

3) Výdavkové finančné operácie : 

  

Rozpočet na rok 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % plnenia 

31 210,62 4 500,00 15 

 

Textová časť – výdavkové finančné operácie:  

Vo výdavkových finančných operáciách sa do čerpania dostala výška splátok požičky 

poskytnutej obci na kúpu vyššie uvedeného rodinného domu aj s pozemkom. Táto položka 

nebola pri tvorbe rozpočtu  narozpočtovaná.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 19 - 

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014 

 
 

Hospodárenie obce 
 

Skutočnosť k 31.12.2014 

v EUR 
 
Bežné  príjmy spolu 322 950,17 

z toho : bežné príjmy obce  322 950,17 

             bežné príjmy RO - 

Bežné výdavky spolu 320 245,93 

z toho : bežné výdavky  obce  320 245,93 

             bežné výdavky  RO - 

Bežný rozpočet + 2 704,24 

Kapitálové  príjmy spolu 1 307,44 

z toho : kapitálové  príjmy obce  1 307,44 

             kapitálové  príjmy RO - 

Kapitálové  výdavky spolu 13 000,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  13 000,00 

             kapitálové  výdavky  RO - 

Kapitálový rozpočet  - 11 692,56 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 8 988,32 

Vylúčenie z prebytku  0,0 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 8 988,32 

Príjmy z finančných operácií 17 993,38 

Výdavky z finančných operácií  4 500,00 

Rozdiel finančných operácií                  + 13 493,38 

PRÍJMY SPOLU   342 250,99 

VÝDAVKY SPOLU 337 745,93 

Hospodárenie obce  4 505,06 
Vylúčenie z prebytku 0,00 

Upravené hospodárenie obce 4 505,06 
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Riešenie hospodárenia obce:  

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 4 505,06 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, navrhujeme použiť na: 

   

-  tvorbu rezervného fondu 4 505,06 EUR  

-  

 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 

2014 vo výške 4 505,06 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 1.1.2014 15 654,80       

Prírastky - z prebytku hospodárenia      821,11      

               - ostatné prírastky - 

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 

 
  7 490,38 

               - krytie schodku hospodárenia - 

               - ostatné úbytky  - 

KZ k 31.12.2014     8 985,53 

 

Sociálny fond 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 

 

Sociálny fond Suma v EUR 

ZS k 1.1.2014 1 299,74   

Prírastky - prídel do SF                     993,63 

               - ostatné prírastky (úroky)        0,12     

Úbytky   - závodné stravovanie                        412,20   

               - regeneráciu PS, dovolenka, výročie...                   855,98 

               - stravné lístky                                 46,20  

  

               - ostatné úbytky (poplatky v banke)                                                       4,17    

KZ k 31.12.2014     974,94 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v EUR  

 
A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2014 KZ  k  31.12.2014 

Majetok spolu 530 081,61 525 632,96 

Neobežný majetok spolu 483 059,22 485 992,24 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 372 319,22 375 252,24 

Dlhodobý finančný majetok 110 740,00 110 740,00 

Obežný majetok spolu 46 176,37 38 707,20 

z toho :   

Zásoby 93,25 49,46 
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Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 531,52 60,24 

Krátkodobé pohľadávky  3 964,40 5 328,50 

Finančné účty  41 587,20 33 269,00 

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

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

Časové rozlíšenie  846,02 933,52 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2014 KZ  k  31.12.2014 

Vlastné imanie a záväzky spolu 530 081,61 525 632,96 

Vlastné imanie  449 634,21 449 680,62 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely  2 772,46 2 772,46 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia  446 861,75 446 908,16 

Záväzky 42 912,13 40 175,57 

z toho :   

Rezervy  14 336,04  500,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 3,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 9 832,40  675,73 

Krátkodobé záväzky 18 740,69 38 999,84 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 37 535,27 35 776,77 

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 
 

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky (významné): 

- voči bankám   -  EUR 

- voči dodávateľom       507,71  EUR 

- voči štátnemu rozpočtu  -  EUR 

- voči zamestnancom  11 632,68 EUR 

- voči SP, ZP a DDS    6 882,24 EUR 

- voči Daňovému úradu               1 884,98 EUR 

- iné záväzky /požička/                 6 000,00        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 2014 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 600 EUR 600 EUR 0 

Klub Slovenských turistov - bežné výdavky 200 EUR 200 EUR 0 

Klub Dôchodcov - bežné výdavky 100 EUR 100 EUR 0 

Dobrovoľný hasičský zbor – bežné výdavky      2 000 EUR     2 000 EUR          0 

 

K 31.12.2014 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 2014 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 
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Obec nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú, ani príspevkovú organizáciu.  

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 

 

Právnická  

osoba 

Suma poskytnutých 

finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 

použitých finančných 

prostriedkov   

Rozdiel  

Bobot-Stav, s.r.o. 5 000,00 EUR 5 000,00 EUR 0 

    

    

    

    

 

 

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 

67 663,74 67 663,74 0,00 

Okresný úrad Trenčín Školstvo – predškolská 

výchova, Materská škola 

1 899,00 1 899,00 0,00 

Recyklačný fond Recyklácia a separovanie 

odpadu 

88,00 88,00 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 

32,44 32,44 0,00 

Okresný úrad Trenčín  Voľba prezidenta SR 848,95 848,95 0,00 

Okresný úrad Trenčín Voľby do EP  563,93 563,93 0,00 

Okresný úrad Trenčín Dopravné žiakov ZŠ 178,00 178,00 0,00 

ÚPSVaR Trenčín Stravné a školské potreby 

pre deti v HN 

398,70 398,70 0,00 

Okresný úrad Trenčín Komunálne voľby 496,62 496,62 0,00 

ÚPSVaR Trenčín Rodinné prídavky 235,20 235,20 0,00 

ÚPSVaR Trenčín Refundácia miezd – 

aktívne opatrenia trhu 

práce  

12 580,77 12 580,77 0,00 

Okresný úrad Trenčín Starostlivosť o ŽP 70,37 70,37 0,00 
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c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 

 

Obec nemá a ani neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.  

 

 

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  

 

Obec Bobot v roku 2014 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  

- - - - 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Dáša Lobotková                                             

 

 

V Bobote, dňa 26.6.2015 

 

 

 

 

Záverečný účet bol schválený s výhradami podľa UZN č. 77/2015. 

 
Schválený záverečný účet obce vyvesený na úradnú tabuľu dňa:   6.7.2015 

 

Schválený  záverečný účet obce zvesený z úradnej tabule dňa:   
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Príloha č.2  

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

Bobot za rok 2014 
 

 

V zmysle § 18 f, odsek 1, písm. c, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení               a v znení neskorších predpisov, predkladám odborné  stanovisko k návrhu 

záverečného účtu obce Bobot za rok 2014. 

 

Návrh záverečného účtu obce Bobot za rok 2014 bol spracovaný podľa ustanovení § 

16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh 

záverečného účtu obce Bobot obsahuje všetky údaje v zmysle § 16 citovaného zákona. 

 

Záverečný účet obce Bobot za rok 2014 bol vypracovaný k 26.5.2015, zverejnený na 

úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 9.6.2015, a týmto bola splnená zákonná 

povinnosť § 9 zákona, ods.2 zákona o obecnom zriadení č. 369 / 1990 Z.z., t.j. o zverejnení 15 

dní pred jeho schválením v Obecnom zastupiteľstve 

 

Finančné hospodárenie sa riadilo rozpočtom schváleným Uznesením obecného 

zastupiteľstva v Bobote č. 73/2013 zo dňa 13.12.2013 ako vyrovnaný. Celkové príjmy 

i výdavky boli schválené v sume 345 194 Eur. Úpravami vznikol rozdiel medzi príjmami 

a výdavkami vo výške 657,01 €. Rozpočet bol členený v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 

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

neskorších predpisov. Na zasadnutí OZ dňa 12.3.2014 bol rozpočet upravený schválením 

uznesenia obecného zastupiteľstva č. 10/2014. Ďalšia zmena rozpočtu nebola schválená, 

nakoľko boli upravené účelovo určené dotácie. Celkové príjmy a výdavky boli po úpravách 

ku koncu roka 2014 na úrovni 358 244,18 € a celkové výdavky boli na úrovni 357 587,17 €. 

Schválený rozpočet bol vypracovaný podľa § 10, ods. 3 a ods. 4 citovaného zákona a v 

zmysle opatrenia MF SR č. MF-0101752004 – 42 (v znení MF/008978/2006-421, 

MF/009212/2008-421, MF/021218/2010, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní 

a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.   

 

Pred vypracovaním návrhu záverečného účtu bolo vykonané zatiaľ len čiastočné 

overenie účtovnej závierky za  rok 2014 (v súlade so zákonnou povinnosťou § 9, ods. 4 

zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z.) audítorom. Audítor preveril iba individuálnu 

účtovnú závierku a je potrebné vykonať overenie konsolidovanej účtovnej závierky.  

 

Príjmy celkom 

 

V roku 2014 celkové príjmy obce predstavovali 352 756,08 € z plánovaných 

358 244,18 €, z toho príjmy bežného rozpočtu boli vo výške 322 950,17 €. Kapitálové príjmy 

na rok 2014 neboli vôbec plánované, avšak ku koncu roka vznikli reálne kapitálové príjmy 

z predaja pozemkov Bytovému Družstvu Trenčianske Teplice. Finančné operácie v sume 28 

498,47  €, pozostávali z viacerých položiek, pričom najväčšou položkou bola poskytnutá 

pôžička na kúpu rodinného domu v čiastke 10 500  €. Najväčším príjmom roku 2014 bol 

výnos dane poukázaný územnej samospráve vo výške 177 824,43 €. Celkový rozpočet bol 

splnený na 98 %, pričom plnenie bežného rozpočtu bolo na úrovni 102 %. Obec v roku 2014 

prijala dotácie vo výške 86 861,69 € z očakávaných 81 736,18 €. Dotácia z Okresného úradu 

v Trenčíne vo výške 67 841,74 € bola najväčšou dotáciou. 
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Výdavky celkom 

 

 Celkové výdavky za rok 2014 boli vyčerpané v sume 337 745,93 € z plánovaných 

357 587,18 €, čím bolo dosiahnuté 95 %-né plnenie. V sledovanom období obci vznikli 

kapitálové výdavky na úrovni 13 000 €, aj napriek tomu, že neboli zahrnuté v rozpočte. 

Jednalo sa o kúpu pozemku v sume 5 800 € a rodinného domu p. Garajovej vo výške 7 200 €, 

ktorá nebola pri spracovaní rozpočtu plánovaná a z rekonštrukcie obecných budov (TJ 

kabíny) v sume 5 367,37 €. Plnenie výdavkov bežného rozpočtu dosiahlo úroveň 96 %. V 

štruktúre bežných výdavkov tvorili najvyššiu položku výdavky na mzdové náklady a odvody 

zamestnancov obce, ktoré predstavovali až 56 % z celkových výdavkov bežného rozpočtu.  

Výdavkové finančné operácie v sledovanom období dosiahli iba 15 %-né plnenie. Išlo 

o úhradu splátok pôžičky poskytnutej obci na kúpu pozemku a rodinného domu v sume 4 500 

€, pričom táto položka nebola rozpočtovaná. 

 

 

Výsledok hospodárenia 

 

V záverečnom účte obce za rok 2014, výsledok rozpočtového hospodárenia je 

hodnotený, ako výsledok hospodárenia :  

- z rozdielu príjmov a výdavkov bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu, bez finančných 

operácií -  so schodkom - 8 988,32 €. Tento výsledok hospodárenia bol spôsobený 

neplánovanou investíciou – kúpou pozemku a rodinného domu v sume 13 000 Eur.  

 

- z rozdielu príjmov a výdavkov bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných 

operácii - s prebytkom + 4 505,06 €. 

  

Dosiahnutý prebytok vo výške 4 505,06 € obec navrhuje použiť na tvorbu rezervného 

fondu. V prípade schválenia tohto návrhu obecným zastupiteľstvom, prostriedky rezervného 

fondu by boli vo výške 13 490,29 €.  

 

 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2014 

  

Koncom roka 2014 obec disponovala finančnými prostriedkami v sume 33 269 €, 

pričom 8 985,53 € tvorili prostriedky rezervného fondu. V priebehu roka 2014 boli na základe 

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 60/2014 použité prostriedky z rezervného fondu na 

odstránenie havarijného stavu majetku obce vo výške 7 490,38 €. Sociálny fond bol čerpaný 

v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou a ku koncu roka bol vo výške 974,94 € 

 

 

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 

  

Záverečný účet obce obsahuje prehľadnú bilanciu aktív a pasív, ktorá je vyrovnaná na 

strane aktív aj pasív vo výške 525 632,96 €.  

 

Na strane aktív v celkovej hodnote 525 632,96 €, je evidovaný dlhodobý hmotný 

majetok vo výške 375 252,24 €, dlhodobý finančný majetok vo výške 110 740 €, obežný 

majetok vo výške 38 707,20 € a časové rozlíšenie budúcich období vo výške 933,52 €. Obec 

nevlastní žiadny nehmotný majetok. Obec evidovala k 31.12.2014 krátkodobé pohľadávky vo 

výške 5 328,50 €. 

 Na strane pasív v hodnote 525 632,96 € sú evidované:  
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vlastné imanie vo výške 449 680,62 €, záväzky krátkodobé i dlhodobé vo výške 40 175,57 € a 

výnosy budúcich období vo výške 35 776,77 €. 

 

Stav a vývoj dlhu k 31.12.2014 

 

 Obec v závere roka 2014 eviduje viaceré významné záväzky, spomedzi ktorých 

najväčší záväzok predstavuje záväzok voči zamestnancom vo výške 11 632,68 € a voči SP, 

ZP a DDS v čiastke 6 882,24 €. Ďalším významným záväzkom je záväzok voči FO 

vyplývajúci z poskytnutej pôžičky na kúpu nehnuteľnosti od p. Garajovej v sume 6 000 Eur. 

 

Podnikateľská činnosť a hospodárenie príspevkových organizácií 

 

 Obec Bobot v roku 2014 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a nemala 

zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.  

 

Poskytnuté dotácie FO a PO 

 

 V roku 2014 obec poskytla dotácie 4 subjektom v čiastke 2 900 € 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. 

 

  

Záver 
 

Návrh záverečného účtu obce Bobot za rok 2014 je spracovaný v súlade s 

ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

Záverečný účet poskytuje ucelený podrobný prehľad o hospodárení obce Bobot za rok 

2014.  

 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli 

obce a internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho 

schválením. 

 

Obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 16 ods. 8 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy odporúčam uzatvoriť prerokovanie Návrhu záverečného účtu 

obce Bobot za rok 2014 výrokom: 

 

 

CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE SA SCHVAĽUJE BEZ VÝHRAD. 

 

 

 

V Bobote, 24. júna 2015 

 

 

                           Ing. Veronika Filinová 

                                                                                        hlavná kontrolórka obce 
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Príloha č.3  

 
Zmena rozpočtu v 2.Q 2015 

                              ----------------------------------------------------- 

 

 

1./  Účelovo určené prostriedky /zo zdroja 111 – ŠR/ 

 

             PRÍJMOVÁ ČASŤ : 

 Položka EK 322001 – Dotácia –odbor školstva /havarijný stav/ – táto položka bola do 

rozpočtu novovytvorená vo výške 20 000 €, nakoľko prišla dotácia z Okresného úradu 

v Trenčíne, odbor školstva na investičnú akciu pre Základnú školu Bobot na 

„Zateplenie fasády, výmenu okien, komína“ – je to kapitálový príjem 

 

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ: 

 

 EK 717002 – Dotácia-odbor školstva-havarijný stav  vo výške 20 000 € - položka sa 

preniesla aj do výdavkovej časti rozpočtu, kde budú vykazované výdavky na 

odstránenie havarijného stavu na budove ZŠ. – je to kapitálový výdavok 

                                                         

 

2./  Účelovo určené prostriedky /zdroj 11T1 a 11T2 / 

 

Týmito zdrojmi sú označené položky v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu – jedná 

sa o poskytnutie finančného príspevku  z ÚPSVaR na projekt „Podpora zamestnávania 

UoZ“ podľa § 54 . Príspevok je poskytnutý na 2 pracovné miesta spolu vo výške  

4 871,70 €. Poskytnutý príspevok pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu 

a príspevku ESF v pomere 15% a 85%. Je tu zároveň aj poskytnutý jednorazový 

príspevok na pracovné oblečenie a obuv spolu vo výške 113,30 € 

 

 

PRÍJMOVÁ ČASŤ: 

 

 položky EK 312001 – vytvorená vo výške 4 140,95 € 

 položka EK 312001 – vytvorená vo výške 96,30 € 

 položka EK 312001 – vytvorená vo výške 730,75 € 

 položka EK 312001 – vytvorený vo výške 17 € 

 

                                                                  2 

 

             VÝDAVKOVÁ ČASŤ: 

 

 položka EK 611 vytvorená vo výške 3 068,50 € 

 položka EK 611 vytvorená vo výške 541,50 € 

 položka EK 625001 vytvorená vo výške 1 072,45 € 

 položka EK 625001 vytvorená vo výške 189,25 € 

 položka EK 633006 vytvorená vo výške 96,30 € 
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 položka EK 633006 vytvorená vo výške 17 € 

 

 

3./  Prostriedky z vlastných zdrojov obce / zdroj 41 / 

 

PRÍJMOVÁ ČASŤ : 

 

Boli navýšené, resp. ponížené položky rozpočtu týkajúce sa miestnych daní 

a poplatkov. Sumy boli upravené na základe upravených predpisov vyrubených daní 

a poplatkov ku dňu 22.6.2015. 

 

 položka EK 121001 – Daň z nehnuteľnosti za pozemky – suma zvýšená o 3 397,15 € 

 položka EK 121002 – Daň z nehnuteľnosti za stavby – suma ponížená o 3 260,73 € 

 položka EK 121003 – Daň z nehnuteľnosti za byty – suma ponížená o 141,10 € 

 položka EK 133001 – Daň za psa – suma ponížená o 136,50 € 

 položka EK 133013 – Poplatok za komunálne odpady – suma ponížená o 702,43 € 

 

Ďalej sa do príjmovej časti dostala novovytvorená položka, ktorá nebola pôvodne 

narozpočtovaná – jedná sa o poskytnutú potravinovú pôžičku pani Ballovej v roku 

2014, ktorej splátky sú realizované v roku 2015. 

 položka EK 292027 – vytvorená vo výške 70 € 

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ : 

 položka EK 642001 – Farský úrad – dotácia – položka vytvorená na základe 

schválenej dotácie Farskému úradu vo výške 60 € 

___________________________________________________________________________ 

Celková zmena rozpočtu v príjmovej časti  = + 24 211,39 € 

Celková zmena rozpočtu vo výdavkovej časti = + 25 045 € 

                                                                 

                 Návrhy na uznesenia OZ: 

 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 4/2015 nasledovne: 

 

- Bežné príjmy                           +   4 985   € 

- Bežné výdavky                        +   4 985   € 

- Kapitálové príjmy                   + 20 000   € 

- Kapitálové výdavky                + 20 000   € 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

5/2015 v zmysle UZN č. 5/2014 a UZN č. 56/2015 doplneným UZN č. 74/2015 

nasledovne: 

 

- Bežné príjmy              +  70   € 

- Bežné výdavky           +  60   € 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

6/2015 nasledovne: 
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- Bežné príjmy              -   843,61   € 

 

Na záver by bolo vhodné prehodnotiť aj dorovnanie úbytku v príjmovej časti 

bežného rozpočtu vo výške 833,61 € ponížením niektorej položky /položiek / vo 

výdavkovej časti bežného rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Dáša Lobotková 

                         ekonóm obce 

 

Dňa:  22.6.2015 


