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Starosta obce: p. Šimon Jozef  

   

Zástupkyňa starostu: Ing. Pokorná Iveta  

Poslanci OZ: p. Bučková Hana  

 p. Hloža Ľuboš Ospravedlnený 

 Ing. Koreň Pavol  

 p. Kyselicová Alena Ospravedlnená 

 Ing. Michalička Boris  

 p. Zápotočná Dana  

   

Hlavná kontrolórka: Bc. Gardianová Veronika  

   

Zapisovateľka: p. Bartošová Marcela   

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 
 
 
 
 

 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesenia 
3. VZN č.2/2010 o poskytovaní finančných prostriedkov 
4. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2010-2014 
5. Pracovný úväzok starostu obce na volebné obdobie 2010-2014 
6. Správa o kontrole za 1.štvťrok 2010 
7. Rôzne 

 
 
        

 



Obecný úrad Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 
 

- 3 - 

 

 

 

1. Otvorenie 

 
Otvorenie previedol starosta obce Šimon Jozef, ktorý konštatoval, že je  prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto sa môže riadne rokovanie OZ začať. Privítal 
prítomných poslancov OZ a oboznámil s programom rokovania. Do programu rokovania na 
návrh kontrolórky obce Ing. Gardianovej Veroniky sa doplnil bod programu – správa 
o výsledku kontroly za 1.štvťrok 2010.  
 
 
Overovatelia zápisnice:  

� Ing. Pokorná Iveta 
� Ing. Koreň Pavol 

 
Za  program rokovania hlasovalo 5 poslancov OZ. 

 

2. Kontrola uznesenia 

     Uznesenie č. 8/2010 – splnené – dňa 1. mája 2010 sa konalo výberové konanie stavebných 
firiem na realizáciu viacúčelového ihriska, na základe ktorého komisia vybrala firmu Cesty 
Nitra, a. s., Trenčín. 
 
     Pripomienky poslancov OZ k Zmluve o dielo : 
 
Ing. Koreň P. a Ing. Michalička B. mali pripomienky k neštandartnému postupu starostu obce 
Šimona J. pri podpisovaní Zmluvy o dielo so zhotoviteľom Cesty Nitra a.s. Podľa ich tvrdenia 
starosta obce nemal právo podpisovať zmluvu bez schválenia OZ.    
 
 

3.VZN č. 2/2010 o poskytovaní finančných prostriedkov 

z rozpočtu obce Bobot 

     Na základe spolupráce pána starostu Šimona J. a hlavnej kontrolórky obce  
Ing. Gardianovej V. bol vypracovaný návrh VZN č. 2/2010 o poskytovaní finančných 
prostriedkov z rozpočtu obce Bobot v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových 
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pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktorý bol predložený 
poslancom OZ k nahliadnutiu a prípadným pripomienkam. 
 
                                                         
                                                           Uznesenie č.9/2010: 
                                                           OZ v Bobote sa dohodlo  
                                                           na spolupráci medzi poslancami a hlavnou kontrolórkou 
                                                           na úpravách VZN č. 2/2010 do budúceho zasadnutia OZ.                                            
 
 

4. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2010 - 2014 

     V zmysle § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poslanci OZ navrhli a následne i schválili 
7 poslancov OZ na volebné obdobie 2010 – 2014. 
 
                                                       Uznesenie č. 10/2010: 
                                                       OZ v Bobote schválilo  
                                                       7 poslancov OZ na volebné obdobie 2010 – 2014.  
 
                                                       Za uznesenie hlasovalo: 5 poslancov 

5. Pracovný úväzok starostu obce na volebné obdobie 2010 – 2014 

     Na základe § 11 ods. 4 písm. i)  a k) zákona č. 102/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov poslanci OZ navrhli a následne schválili plný pracovný 
úväzok starostovi obce na volebné obdobie 2010 – 2014 a zásady odmeňovania poslancov.   
 
                                                        Uznesenie č. 11/2010 
                                                        OZ v Bobote schválilo 
                                                        zásady odmeňovania poslancov s účinnosťou  
                                                        od 29. júna 2010 a plný pracovný úväzok starostu na  
                                                        volebné obdobie 2010-2014 
                                                        Za uznesenie hlasovalo: 5 poslancov. 

6.Správa o kontrole za I. štvrťrok 2010 

     Hlavná kontrolórka obce predložila správu o kontrole za I. štvrťrok 2010 starostovi obce 
Šimonovi J.a poslancom OZ, ku ktorej mali určité otázky a pripomienky, ktoré im hlavná 
kontrolórka obce Ing.Gardianová V. zdôvodnila.  
 
                                                       Uznesenie č. 12/2010 
                                                       OZ v Bobote berie na vedomie 
                                                       správu o kontrole za I. štvrťrok 2010 a k niektorým bodom 
                                                       správy malo OZ pripomienky a navrhli potrebné opatrenia. 
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Pripomienky OZ k správe o kontrole za I. štvrťrok 2010: 
� na základe návrhu Ing. Koreňa Pavla vymeniť staré stĺpy za nové 

na miestnom klzisku pri pánovi Šlosárovi Jozefovi. Poslanci OZ 
tento návrh prehodnotili a následne schválili. 

                 
                Uznesenie č. 13/2010 
                OZ v Bobote schválilo 
                realizáciu  opravy verejného osvetlenia pri pánovi 
                Šlosárovi Jozefovi 
                Za uznesenie hlasovalo: 5 poslancov 
 
� na základe pripomienky pána Pieružka Ladislava na Verejnom 

zhromaždení (zvýšenie dopravy kamiónov cez našu obec) Ing. 
Koreň Pavol žiadal predložiť k budúcemu zastupiteľstvu situáciu 
hlavnej trasy plynovodu štátnej cesty, 

� Ing. Pokorná Iveta navrhla prehodnotiť rozpočet obce zostavený 
na rok 2010, prípadne vykonať určité úpravy rozpočtu, 

� poslanci OZ navrhli vybrať a použiť časť finančných 
prostriedkov zo Sociálneho fondu v DEXIA banke v 3. štvrťroku 
2010,   

� poslanci žiadajú zamestnancov OÚ predložiť do budúceho 
zasadnutia OZ faktúry za energie TJ Tatran Bobot, faktúry OÚ 
vystavené Zdravotnému stredisku v Bobote za energie a telefón. 

� správca TJ Tatran Bobot – pán Sokolík Miroslav poskytol 
informácie o finančnom hospodárení TJ, na základe čoho mu 
poslanci uložili povinnosť predložiť správu o ekonomickej 
analýze za rok 2009 s príslušnými dokladmi 7 dní pred 
nasledujúcim zasadnutím OZ.  

 

7.Rôzne 

     Na návrh starostu obce poskytnúť finančný príspevok  pre obce postihnuté povodňami 
poslanci navrhli a schválili poslať finančný príspevok priamo na účet obci Malčice na 
východnom Slovensku vo výške 500 EUR.  
 
                                                         Uznesenie č. 14/2010 
                                                         OZ v Bobote schválilo 
                                                         finančný príspevok obci Malčice vo výške 500 EUR. 
                                                         Za uznesenie hlasovalo: 5 poslancov 
 
       
 
      Žiadosť o vysvetlenie neposkytnutia finančného príspevku Klubu turistov na rok 2010 – 
Ing. Pokorná Iveta oboznámila poslancov o tom, že s pánom Kobydom Jozefom záležitosť 
riešila osobne ústnou formou, čím pokladala záležitosť za vybavenú. Z daného dôvodu sa 
nezasielala písomná odpoveď. 
 
     Žiadosť p.Tunegu Ľubomíra o zakúpenie čerpadla –starosta obce v mene p. Tunegu L. 
predniesol žiadosť o zakúpenie čerpadla do jazierka pri miestnom cintoríne. Poslanci OZ 
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navrhli aby p.Tunega Ľ. zaslal do budúceho OZ cenové ponuky čerpadiel, ktoré budú 
predmetom rokovania budúceho zastupiteľstva .  
 
      Žiadosť zakúpenia skriňovej Avie – p. Čerňanská M. žiadala poslancov OZ o zakúpenie 
staršej skriňovej Avie pre DHZ ,ktorá by mohla slúžiť aj na iné účely (napr. futbalistom alebo 
deťom v MŠ a ZŠ). Poslanci OZ dali za úlohu p. Čerňanskej M. skontaktovať sa s majiteľom 
vozidla a k budúcemu rokovaniu predložiť dokumentáciu o vozidle(technický preukaz, 
fotky ...) 
 
     Poďakovanie  – p.Minárik V. sa poďakoval p. starostovi za spoluprácu pri vyčistení 
kanála pri MŠ Bobot a zároveň požiadal aj čistenie ostatných kanálov v obci .Starosta obce 
žiadosť nezamietol ,ale ani nepotvrdil , nakoľko to bude závisieť od finančnej situácie obce. 
Ak nám to finančná situácia dovolí , budú sa čistiť všetky kanály v obci.   
 
 
     
 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších dotazov a pripomienok, starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 

 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Pokorná Iveta  

 Ing. Koreň Pavol  

   

Starosta obce: p. Šimon Jozef  

 
 


