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Prítomní 

 

Starosta obce: p. Šimon Jozef   

Novozvolený starosta: p. Tunega Ľubomír  

Poslanci OZ: p. Hloža Ľuboš  

 p. Ing. Jánošík Juraj  

 p. Marušek Jozef  

 p. Ing. Michalička Boris  

 p. Minárik Peter  

 p. Mokráň Ján  

 p. Zápotočná Dana  

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Filinová Veronika  

   

Zapisovateľka: p. Bartošová Marcela  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 
 
 
 

Program rokovania 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a odovzdanie osvedčenia 
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení 
6. Príhovor novozvoleného starostu 
7. Schválenie programu OZ 
8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
9. Voľba predsedov komisií finančnej, stavebnej a verejného poriadku 
10. Diskusia  
11. Schválenie uznesenia 
12. Záver 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol doterajší starosta obce pán Šimon Jozef, ktorý konštatoval, že je 
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto sa môže ustanovujúce rokovanie OZ 
začať. Privítal novozvoleného starostu obce Tunegu Ľubomíra, prítomných novozvolených 
poslancov OZ a ostatných občanov obce. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil zapisovateľa zápisnice p. Bartošovú Marcelu a overovateľov zápisnice p. 
Zápotočnú Danu a p. Hložu Ľuboša. 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

Predseda miestnej volebnej komisie p. Fiala Anton prečítal výsledky volieb konané dňa 
27.11.2010 v obci Bobot na funkciu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu a odovzdanie 

osvedčenia 

Novozvolený starosta p. Tunega Ľubomír zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil 
svojím podpisom. Po zložení sľubu doterajší starosta p. Šimon Jozef odovzdal insígnie obce 
a osvedčenie novému starostovi, zablahoželal mu a zaželal veľa úspechov vo funkcii starostu 
obce. Nový starosta Tunega Ľubomír prevzal vedenie obecného zastupiteľstva.  
(Sľub starostu – príloha č.1) 

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení 

Novozvolení poslanci OZ zložili starostovi obce Tunegovi Ľubomírovi zákonom predpísaný 
sľub, ktorý potvrdili svojím podpisom . Starosta obce zablahoželal poslancom k zvoleniu a 
odovzdal im osvedčenia. 
(Sľub poslancov – príloha č.2) 

6. Príhovor novozvoleného starostu 

Starosta obce Tunega Ľubomír poďakoval doterajšiemu starostovi Šimonovi Jozefovi za 
dlhoročnú prácu, ktorú vykonával vo funkcii starostu a taktiež poďakoval občanom za 
prejavenú dôveru . 

7. Schválenie programu 
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Starosta Tunega Ľ. dal poslancom OZ odhlasovať pokračujúci program zastupiteľstva  
- Voľba mandátovej,  návrhovej a volebnej komisie 
- Voľba predsedov komisií finančnej, stavebnej a verejného poriadku 
- Diskusia  
- Schválenie uznesenia 
- Záver 

8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

Do mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: 
- p. Ing.Michalička Boris 
- p. Zápotočná Dana 
- p. Minárik Peter 

 
Do volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: p. Lobotková Dáša 

- p. Marušek Jozef 
- p. Mokráň Ján 

9. Voľba predsedov komisií finančnej, stavebnej a verejného 

poriadku 

V obci Bobot starosta navrhol zriadiť komisie: 
- finančná a sociálna komisia 
- stavebná a verejného poriadku 

 
Návrhová komisia v zastúpení Ing. Michaličkom B. predniesla starostovi obce návrh, že za 
predsedu „Finančnej a sociálnej komisie“ navrhujú Ing. Jánošíka Juraja a za predsedu komisie 
„Stavebnej a verejného poriadku“ navrhujú p. Hložu Ľuboša. 
Poslanci OZ návrh prijali a následne zvolili predsedov komisií. 
Volebná komisia v zastúpení p. Lobotkovou D. potvrdila, že priebeh volieb komisií 
a predsedov komisií prebehol podľa zákona a voľby sú platné. 

10. Diskusia 

Starosta obce Tunega Ľ. navrhol poslancom OZ, aby mu schválili používanie a preplácanie 
ciest súkromným motorovým vozidlom na služobné účely a mesačné preplácanie mobilného 
telefónu v hodnote 33,20 €. Poslanci s návrhom starostu súhlasili a následne aj odhlasovali. 
 
Starosta obce navrhol zorganizovať dňa 31.12.2010 Silvestrovskú veselicu, z ktorej výťažok 
bude použitý na vianočnú výzdobu v roku 2011. Poslanci aj s týmto návrhom súhlasili 
a následne aj odhlasovali. 
 
Do diskusie sa prihlásil Mgr. Žák Rudolf, ktorý vyslovil poďakovanie bývalým poslancov OZ 
hlavne poďakoval zástupkyni Ing. Pokornej Ivete a taktiež všetkým kandidátom, ktorí 
kandidovali do orgánov samosprávy obce ale neboli zvolení. 
 
Ing. Gendiar Jozef poďakoval doterajšiemu starostovi Šimonovi Jozefovi a bývalým 
poslancom OZ za dlhoročnú spoluprácu v mene „Klubu dôchodcov“ a zaželal novému 
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starostovi Tunegovi Ľubomírovi a novým poslancom OZ veľa pracovných ale aj osobných 
úspechov. 

11. Schválenie uznesenia 

Starosta obce Tunega Ľ. vyzval poslanca Ing. Michaličku B. aby prečítal návrh uznesení 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 

UZNESENIA 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bobot 

zo dňa 27.12.2010 
 
 

Uznesenie č.1: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bobote berie na vedomie : 
 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 
Uznesenie č.2: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bobote konštatuje, že: 
 

1. novozvolený starosta obce Tunega Ľubomír zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce Bobot 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva obce Bobot: 

 
Hloža Ľuboš 
Ing. Jánošík Juraj 
Marušek Jozef 
Ing. Michalička Boris 
Minárik Peter 
Mokráň Ján 
Zápotočná Dana 

 
Uznesenie č.3 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bobote zriaďuje: 

 
Komisie:  1. finančnú a sociálnu komisiu 

2. stavebnú a verejného poriadku 
 

Uznesenie č.4 
 

Obecné zastupiteľstvo v Bobote volí: 
 

1. predsedu finančnej a sociálnej komisie: Ing. Jánošík Juraj 
2. predsedu stavebnej a verejného poriadku: Hloža Ľuboš 
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Uznesenie č.5 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bobote schvaľuje: 
 

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

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

3. zorganizovať Silvestrovskú veselicu dňa 31.12.2010 
 
Za uznesenia č.1 – č.5 hlasovalo jednohlasne 7 poslancov obecného zastupiteľstva 

12. Záver 

Nakoľko už nebolo žiadnych dotazov a pripomienok starosta obce Tunega Ľubomír 
poďakoval všetkým prítomným a rokovanie OZ ukončil. 
 

Overovatelia zápisnice: p. Hloža Ľuboš  

 p. Zápotočná Dana  

   

Starosta obce: p. Tunega Ľubomír  
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Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 

 


