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Program 

1. Zahájenie 
2. Rozpočet na rok 2009 
3. Dlhodobý plán rozvoja 
4. Odkúpenie bývalej predajne COOP na Bobotskej Lehote 
5. Diskusia 

 

1. Zahájenie 

Zahájenie previedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov a ostatných občanov 
na Verejnom zhromaždení. Prítomných oboznámil, s tým ako si predstavuje, že bude toto 
verejné zhromaždenie prebiehať. 
 

2. Rozpočet na rok 2009 

Rozpočet obce prečítala pracovníčka OcU. K rozpočtu sa mohli občania vyjadriť. 
 

3. Dlhodobý plán rozvoja 

Slova sa ujal pán Ing.  Michalička Boris, ktorý oboznámil občanov s tým čo sa spravilo a čo 
nespravilo v obci a k tomuto chce  počuť aj mienky občanov. Oboznámil prítomných aj s 
hlavnými bodmi, ktorými sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo počas roka 2008  a čakáme od 
občanov, či máme riešiť tú ktorú konkrétnu otázku: 

� Rekonštrukcia kancelárií obecného úradu- výmena podláh 
� Uvítacie tabule pri vstupe do obce – potrebné opraviť a umiestniť tak , aby ich 

bolo vidieť 
� Rekonštrukcia  KD – výmena okien a fasáda, výmena okien a dverí  na budove ZŠ 

a MŠ 
� Novostavby pre mladá rodiny  - získanie pozemkov na stavbu nových domov a 

bytov 
� Svinná – dom sociálnych služieb  - projekt z Euro fondov 
� Chodníka pri potravinách COOP 
� Kanalizácia a šachty pri  4 Bj pri kaplnke 
� Kanál pri 10 Bj č. 319 
� Smeti nový vývozca – Borinka 
� Čistenie potoka 
� Internetové pripojenie nie je v obci postačujúce 
� Starosta obce informoval prítomných  v akom štádiu sú vybavené uvedené body: 
� Rekonštrukcia KD- výmena okien, ale i rekonštrukcia WC 
� Výmena okien ZŠ a MŠ 
� Vytvorenie podmienok na bývanie pre mladé rodiny 
� Dom Služieb vo Svinej 
� Klzisko – majetkovoprávne vysporiadanie 
� Projekty EU – aktuálne výzvy 
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� Chodník od pána Kyselicu  po COOP 
� Kanalizácia pri kaplnke 
� Kanál pri 10 Bj č. 319  osvetlenie a chodník 
� Komunálny odpad – odvoz, nová skládka 
� Čistenie potoka Machnáč 

4. Odkúpenie bývalej predajne COOP na Bobotskej Lehote 

Obec Bobot má prednostné právo na odkúpenie bývalej predajne COOP v časti Bobotská 
Lehota – občania sa zaoberali využitím tejto budovy. 

5. Diskusia 

V diskusií vystúpili občania  s dotazmi: 
 

� Ako sa bude využívať sála KD 
� Občania vidia potrebu aby sa Verejné zhromaždenie, konalo častejšie, aspoň 2x 

do roka 
� Kanalizácia pri hlavnej ceste – bolo by potrebné vziať požiarne vozidlo a vyčistiť 

ju 
� Označenie smetných nádob je zhotovené roztečenou farbou a preto by bolo 

potrebné  robiť číslovanie šablónu a označovať ich  podľa nej 
� Okolo potoka sa vytvárajú skládky odpadu – je potrebné spraviť do rozhlasu 

nejakú osvetu o čistote a poriadku v obci i mimo obce 
� Dom smútku a cintorín – potrebné nejako oddeliť od strelnice, ktorá  je 

zdevastovaná a túto je potrebné zlikvidovať, alebo nejako zakryť (oddeliť nejakou 
stenou z plechu) 

� Počas obradu v DS by mohla hrať v tichosti hudba a mal by  byť vyvesený  
oznam, kto zomrel 

� Pri hrobe by mohla byť malá  lopatka, aby ľudia  nemuseli hlinu chytať do rúk 
� Je tiež potrebné zabezpečiť vybavenie pre hrobárov (napr.: foršne, lopaty a iné), 

taktiež je potrebné obliecť hrobárov do rovnošaty. 
� Pri dome smútku a na cintoríne je potrebné opraviť lavičky 
� Počas sviatkov a medzi sviatkami nebol na úrade prítomný žiadny pracovník, 

preto je potrebné vyvesiť na dvere, napr. čerpanie dovolenky, aby sa  ľudia 
nemuseli preháňať 

� Na štedrý deň a v novom roku bolo zaužívané popriať občanom príjemné sviatky 
a šťastný nový rok, bolo by to pekné, keby sa toto zaužívalo i naďalej 

� Motešice majú povolenú stavbu čističky odpadových vôd – čo u nás? 
� V niektorých obciach je zvykom v rámci vianočných sviatkov rozposlať občanom 

blahoprianie a na druhej strane je napísané koľko bolo v obci narodených 
občanov, odhlásených a prihlásených občanov, ako i úmrtí v obci – bolo by pekné 
keby to bolo i u nás. 

� V Omšení  sa vydávajú obecné noviny – tieto by sa  mohli vydávať aj v našej obci 
� Asfaltovanie miestnej komunikácie v Argentíne nie je nutné, lebo sa naruší vstup 

do domov 
� Podľa čoho boli schválené kapitálové výdavky na asfaltovanie cesty v Argentíne, 
či boli prekontrolované stavy všetkých ciest, a podľa toho sa potom postupovalo 

� Je pekne že sa zaoberáme opravou kultúrneho domu, ale mali by sme sa zamyslieť 
aj aj nad opravou  kostola, ktorý je  kultúrna pamiatka 
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� Obecný úrad odoberá denník SME – čo sa nezdalo občanom potrebné 
� Financie ktoré sú vyčlenené pre materskú školu sú privysoké, nakoľko obec 

dostane na jedno dieťa  menej než je v rozpočte. Na jedného žiaka v materskej 
škole je výdaj 46.000 Sk a na jedného žiaka v základnej škole 20.000 Sk. Prečo? 
Na žiaka v materskej škole dostávame v daniach peniaze, ale v Základnej škole zo 
školského úradu v Trenčíne. 

� Kosenie areálu školy preto môžu zabezpečiť rodičia detí 
� Znižovali sa položky v rozpočte, kde bola vysoká spotreba napr.  na telefón, alebo 

sa s tým nič nerobí 
� Čistenie chodníkov v zimných mesiacoch – upozorniť rozhlasom, že každý je 

povinný si chodník pred svojím domom očistiť.  
� Upozorniť na to, že voda z rín  domov niektorých občanov tečie na chodník a ak 

by sa stal tam úraz, ten občan ktorého sa to týka bude musieť hradiť nemocenskú 
občanovi, ktorému sa ten úraz stane – pozor na to. Preto by bolo dobré riešiť to 
nejakým pracovníkom, ktorý bude udržiavať chodník v dobrom stave. 

� Objekt  bývalej strelnice zlikvidovať a spraviť urnový hájik. 
� Skrášliť  a skultúrniť  centrum obce, osvetliť aspoň jeden panel vývesný, zamiesť 

priestranstvo pred KD a počistiť pred budovou, aby to aspoň trochu vyzeralo a 
aby nepoletovali prázdne fľaše po ceste. 

6. Záver 

Na záver starosta poďakoval prítomným a ukončil verejnú schôdzu občanov. 
 


