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Prítomní 

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža  

 p. Ing. Juraj Jánošík   

 p. Jozef Marušek  

 p. Ing. Boris Michalička  

 p. Peter Minárik   

 p. Ján Mokráň  

 p. Dana Zápotočná  Ospravedlnená 

    

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filínová   

   

Zapisovateľka: p. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program rokovania 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Schválenie VZN č.5/2011 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

a výške príspevkov v školských zariadeniach 
4. Schválenie stavebných úprav a zmien v objekte priestorov Obecného úradu s možným 

presťahovaním zubnej ambulancie a ambulancie všeobecného lekára 
5. Schválenie zmien v rozpočte obce na rok 2011 
6. Došlá pošta 
7. Rôzne 
8. Záver 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Ľ. Tunega, ktorý konštatoval, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal prítomných 
poslancov OZ a ostatných občanov obce. Prítomných oboznámil s programom rokovania. 
Starosta obce na základe dôvodovej správy pána poslanca Ing . B. Michaličku doplnil do 
programu OZ bod č.6 

- Udeľovanie vecných darov občanom obce Bobot pri príležitosti ich životných jubileí 
 
Overovatelia zápisnice: 

- Ing. Juraj Jánošík 
- p. Jozef Marušek  

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Program rokovania OZ a overovateľov zápisnice 
s doplneným bodom programu č.6 – Návrh na udeľovanie 
vecných darov občanov obce Bobot pri príležitosti 
životných jubileí 
Za program rokovania hlasovali: 5 poslanci 

2. Kontrola uznesenia 

Kontrolu uznesení z minulého obecného zastupiteľstva po bodoch prešla hlavná kontrolórka 
Ing. Veronika Filinová : 
 
Uznesenia z minulých OZ 
 
Uznesenie č.49/2011 – oprava KD a OU – kanalizácia – uznesenie splnené 
Uznesenie č.67/2011 – výmena okien na OU a KD – uznesenie splnené 
Uznesenie č.74/2011 – výzva zatepľovanie objektov OU Bobot – žiadosť podaná 
a zaregistrovaná – uznesenie splnené 
  
Zasadnutie OZ – 21.10.2011 
 
Uznesenie č.92/2011  

- tuje na miestnom cintoríne – dôvodová správa Ľ. Hloža (predseda stav. komisie) – 
predmetom dnešného rokovania OZ 
- poplatok za reklamy na cintoríne pre firmy – dôvodová správa Ing. J. Jánošík – 
predmetom rokovanie dnešného OZ 

Uznesenie č.93/2011 – sťažnosť p. M. Michaličku na p. I. Briliaka (státie vozidla,  chov 
domácich zvierat) – dôvodová správa Ľ. Hloža – predmetom dnešného rokovania OZ  
Uznesenie č.94/2011 – žiadosť Róberta Fereja – nepriehľadné okná na budove OU v jeho 
susedstve – na stavebnom úrade bolo preverené,  že p. Ferejovi nemusíme vyhovieť. Napriek 
tomu boli tieto okná zhotovené s nepriehľadným sklom nakoľko cenové navýšenie bolo 
628,80 € a v budúcnosti bude potrebné z praktických dôvodov, aby tieto okná boli 
nepriehľadné – uznesenie splnené. 
K uzneseniu č.94/2011 vzniesol pripomienku poslanec Ing. B. Michalička, ktorý podotkol, že 
Dodatok k zmluve – úprava resp. navýšenie ceny nepriehľadných okien OU a KD (628,80 €) 
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malo byť schválené Obecným zastupiteľstvom, nakoľko uznesenie pojednávalo iba o zistení 
skutkového stavu, t.j. či musíme pánovi Ferejovi vyhovieť z hľadiska zákona a aká bude cena. 
Starosta obce Ľ. Tunega informoval poslanca Ing. Michaličku, že navýšenú cenu odhlasovala 
výberová komisia, ktorá bola určená OZ a vyberala aj zhotoviteľa okien. Poslanec Ing. 
Michalička uviedol, že komisia nemala mandát na schvaľovanie takýchto finančných 
prostriedkov obce a akékoľvek navýšenie môže schvaľovať iba Obecné zastupiteľstvo, inak je 
to neoprávnené použitie obecných peňazí. Túto skutočnosť potvrdila aj hlavná kontrolórka 
obce po otázke od poslanca Ing. Michaličku. Poslanec Ľ. Hloža navrhol dodatočné schválenie 
ceny nepriehľadných okien v sume 628,80 €. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Navýšenie ceny nepriehľadných okien na obecnom úrade 
a kultúrnom dome o sumu 628,80 € 
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 
Zdržal sa: Ing. Michalička 

 
Uznesenie č.95/2011 – žiadosť Anny Kučmínovej vo veci zbúrania domu č.110 – dôvodová 
správa Ľ. Hloža – predmetom dnešného rokovania OZ 
Uznesenie č.96/2011 – zmeny vstupnej brány MŠ – sponzorský dar p. Rudolfa Raua – 
uznesenie trvá 
Uznesenie č.97/2011 – poskytnutie mimoriadneho príspevku pre dychovú hudbu Boboťanka 
– 100 € – uznesenie splnené 
Uznesenie č.98/2011 – poskytnutie príspevku ZŠ Motešice – zdravý životný štýl – 66 € – 
uznesenie splnené 
Uznesenie č.99/2011 – finančný príspevok Ing. B. Michalička (svadba) 50 € – uznesenie 
splnené 
Uznesenie č.100/2011 – vyčistenie plochy za p. A. Fialom – možnosť vybudovania 
prírodného jazera a klziska – uznesenie trvá 
Uznesenie č.101/2011 – jama (výmoľ) v asfaltovej ceste pri bytovke č. 319 – dôvodová 
správa Ľ. Hloža – predmetom dnešného rokovania OZ 
Uznesenie č.102/2011 – odstránenie kovových zábran na súkromných pozemkoch, ktoré sa 
nachádzajú v blízkosti krajnice obecných komunikácií – predmetom dnešného rokovania OZ 
Uznesenie č.103/2011 – pomoc p. Tunegovej pri výmene krytiny na rodinnom dome – 
uznesenie trvá 
 
Dostavil sa poslanec Peter Minárik, ktorý sa ospravedlnil za svoj neskorší príchod. 
 

3. Schválenie VZN č.5/2011 o zápise dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky a výške príspevkov 

v školských zariadeniach 

Dňa 25.10.2011 bol na obecnej tabuli a internetovej stránke obce Bobot zverejnený návrh 
VZN č.5/2011 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a výške príspevkov 
v školských zariadeniach s nasledovnými úpravami: 

(1) § 2 článok 1 v znení: 
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Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 8 € (pôvodný poplatok 6 €). 

(2) § 4 článok 3 v znení: 
Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca a dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov nasledovne: 

 
a) Stravníci od 2 – 6 rokov (dieťa v MŠ denné):  1,12 € (pôvodný 1,13€) 

  (desiata: 0,26 €, obed: 0,64 €, olovrant: 0,22 €) 
b) Stravníci od 6 – 11 rokov (žiaci ZŠ obed):   0,95 € (pôvodný 0,96 €) 
c) Dospelí (zamestnanci):     1,12 € (pôvodný 1,13 €) 
d) Dospelí (cudzí stravníci):     1,12 € (pôvodný 1,13 €) 
e) Režijné náklady (dospelí stravníci):    1,38 € (pôvodný 1,37 €) 

 
 

(4)§ 5 článok 1 v znení: 
 Obec Bobot a Horňany na základe dohody zo dňa 25.8.2011 v zmysle §8 ods.2 zákona 
č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zriaďujú spoločný školský obvod Bobot – Horňany pre ZŠ Bobot za 
účelom prideľovania finančných prostriedkov na dopravu žiakov ZŠ Bobot, 
dochádzajúcich z obce Horňany. 
 

Poslanci OZ a ani občania obce nemali k návrhu VZN č.5/2011 o zápise dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky a výške príspevkov v školských zariadeniach žiadne 
pripomienky a následne VZN č.5/2011 schválili. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
VZN č.5/2011 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky a výške príspevkov v školských 
zariadeniach (VZN č.5/2011 tvorí prílohu č.1) 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

4. Schválenie stavebných úprav a zmien v objekte priestorov 

Obecného úradu s možným presťahovaním zubnej 

ambulancie a ambulancie všeobecného lekára 

Starosta obce navrhol poslancom OZ z ekonomických dôvodov šetrenia finančných 
prostriedkov a nákladov stavebné úpravy a zmeny v objekte priestorov obecného úradu 
a kancelárie starostu do priestorov tzv. zasadacej miestnosti, presťahovanie zubnej 
ambulancie do priestorov miestnosti ZPOZ a všeobecného lekára do priestorov vedľa 
zasadacej miestnosti tzv. sklad a kuchynka. Poznamenal pokiaľ by došlo k schváleniu týchto 
stavebných úprav a presťahovanie lekárov, tak v budove zdravotného strediska navrhuje 
zriadiť obecné nájomné byty. 
Poslanec Ing. B. Michalička si spracoval správu o výhodách a nevýhodách tejto prestavby. 
Údaje: 

- Cena zdravotného strediska pre obce: cca 7 000 € / rok 
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- Čerpanie za 1-9/2011: Energie: 4964,17 € + Telefón: 276,18 = 5 240,35 € 
- Platba zubného lekára (MUDr. Pšenčík Marián): 1 093,80 € / rok 
- Platba praktického lekára (MUDr. Godál Igor): 1 103,04 € / rok 
- Rozdiel: 7 000 € - 2 196,84 € = 4 803,16 € 

 
Výhody: 

- Údajná úspora ceny za energie 
- Lepšia dostupnosť lekárskej starostlivosti občanom obce pre polohu v strede obce 
- Možný zisk z budovy zdravotného strediska ak bude priestor komu prenajať 

 
Nevýhody: 

- Náklady na prebudovanie Kultúrneho domu pre potreby lekárov podľa dodaných 
odhadov projektantov 15 900 €. 

- Cena projektových prác a stavebných úprav Zdravotného strediska na byty nie je stále 
jasná a nebude zanedbateľná – rádovo tisíce eur, možno až desiatky tisíc. 

- Úspora ceny za energie je otázna nakoľko by šlo o akože sociálne byty, resp. byty vo 
vlastníctve obce (málokto z občanov pôjde do bytu, ktorý nebude vlastniť) – obec si 
uväzuje na seba ťarchu (nemôže len tak vysťahovať nájomníkov a problémy 
s možnými nedoplatkami, dlžníkmi za nájom a pod.) 

- Spotreba vody a elektriny bude rovnaká v oboch budovách 
- Spotreba plynu – vykurovanie v budúcich ambulantných priestoroch bude približne 

rovnaké v Kultúrnom dome aj v Zdravotnom stredisku (predpoklad: Kultúrny dom 
teraz ostatné miestnosti temperuje) 

- Kultúrny dom bude obsadený ambulanciami lekárov, čo bude znamenať stop všetkým 
akciám (zábavám, plesom, karnevalom, ...), kde bude treba kuchyňu – zastavenie 
rozvoja a rozmachu akcií takýmto spôsobom je povážlivé 

- Stratíme lekárov, lebo možno odídu pre nespokojnosť s priestormi 
- Pôvodné bol objekt našimi predchodcami a predkami budovaný ako zdravotné 

stredisko a pre tento účel ho aj chceli 
- Obava z tunelovania (možno nie súčasné, ale budúce vedenie obce) – odpredaj 

„lukratívnej“ budovy do súkromného vlastníctva, nakoľko bude „pre obce na záťaž“ 
 
Po sumarizácií výhod a nevýhod poslanec Ing. Michalička vyslovil protinávrh, aby sa na 
zdravotnom stredisku a kultúrnom dome zrealizovali nasledovné zmeny: 

- Zdravotné stredisko 
o vymeniť okná za plastové 
o prenajať časť priestorov pre detskú lekárku, alebo nejakého podnikateľa napr. 

ako kancelárske priestory príp. niečo podobné 
o prenájom garáže v suteréne, ktorá nie je teraz využívaná 
o nastaviť úspornejší režim pre vykurovanie (temperovanie v čase neprítomnosti 

lekárov) – termostatické hlavice a pod. 
o alebo použitie na pôvodný účel: lekár + lekársky byt 

- Kultúrny dom: 
o výmena okien na budove KD (už zrealizované) – správny krok 
o príprava na rozšírenie kuchyne s možnosťou organizovania akcií ako sú svadby, 

životné jubileá a pod. 
o postupná renovácia kuchyne, dokúpenie zariadenia, inventáru 
o v budúcnosti možná dostavba priestorov pre kuchyňu 
o vyriešenie sály KD – schodiskového sedenia 
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Poslanec Ľ. Hloža vyslovil myšlienku, že táto téma je dosť dôležitá a vážna na širšiu diskusiu 
a bolo by dobré osloviť aj občanov obce, aký názor majú na presťahovanie lekárov zo 
zdravotného strediska do priestorov OU, prípadne zvolať verejné zhromaždenie občanov. 
 
Na túto tému sa do diskusie zapojili aj občania prísediaci na zasadnutí OZ. 
Mgr. R. Žák sa stotožnil s protinávrhom poslanca Ing. Michaličku, pretože podľa jeho názoru 
je zdravotné stredisko na dobrom mieste (na kraji obce) a je tam kľud,  nevieme čo bude 
zajtra, preto treba peniaze (dane občanov) použiť radšej na opravu zdravotného strediska ako 
na prestavbu a sťahovanie lekárov do priestorov obecného úradu. Vyjadril sa, že zdravotné 
stredisko nám okolité obce závidia. 
 
Zároveň podotkol, že v našej obci nemáme žiadnu miestnosť niečo ako múzeum respektíve 
slovenskú izbu obce Bobot, ktorú by sme mohli v priestoroch obecného úradu zriadiť. 
 
Pán A. Fiala sa vyjadril, že taktiež nesúhlasí s presťahovaním lekárov, pretože tento problém 
sa už v našej obci riešil aj v minulosti, kedy lekári boli v priestoroch OU a v tej dobe tieto 
priestory neboli vyhovujúce. Z tohto dôvodu sa vybudovala nová budova – zdravotné 
stredisko, ktorú môžeme byť radi, že ju máme a ozaj nám ju okolité obce závidia. 
Pán Fiala podotkol, že v tom čase keď stavali budovu zdravotného strediska sa vtedajší 
poslanci vzdali poslaneckých platov a starosta obce čiastočne svojho platu. 
 
Pán D. Čerňanský vyjadril svoj názor, že hasiči už dlhšiu dobu presadzujú názor, zväčšiť KD 
o priestor schodišťa (rozťahovacie stoličky) a tiež konštatoval, že kuchynka napriek tomu, že 
nie je vo vyhovujúcom stave ale na organizovanie akcií našich organizácií postačuje. 
 
Ing. V. Filínová upozornila občanov – pokiaľ by obec chcela vykonávať rôzne akcie (oslavy 
svadby za účelom zárobku) musela by mať oprávnenie na podnikanie a to tiež nie je 
jednoduchá záležitosť, treba to dobré zvážiť. Taktiež podotkla, že určite občania z časti 
Bobotská Lehota by uvítali presťahovanie lekárov do priestorov OU, nakoľko by sa zdravotné 
stredisko nachádzalo v centre obce (v strede). 
 
Starosta obce Ľ. Tunega k všetkým názorom poslancov a občanov povedal nasledovné: 
- pri presťahovaní lekárov by určite šetrenie bolo vyššie pretože: rozpočtované investičné 

náklady na prestavbu priestorov sa vo vlastnej réžií dajú ponížiť o 50% t. j zo sumy 
15 800 € na 7 950 €. Ročná strata na zdravotnom stredisku je vyčíslená na energiách 
4 803,16 € 

- presťahovanie lekárov má prekonzultované s lekármi – súhlasia s presťahovaním a určite 
prerobené priestory lekárov by boli upravené podľa najnovších technológií a spĺňali by 
všetky podmienky, podľa projektov schválených hygienou 

- budovu zdravotného strediska určite obec nemá v pláne odpredať, podozrievanie z obavy 
možného tunelovania je veľmi vážne a zavádzajúce 

- akcie a podujatia organizované organizáciami obce by sa organizovali aj naďalej (počas 
roka sa organizujú cca 4 akcie) 

- všetky miestnosti OU by boli využité a ráta sa aj s novoupraveným priestorom kuchynky, 
ktoré by mali vzniknúť osadením priečky v mieste, kde býva v súčasnosti bufet na akciách 
v kultúrnom dome, čím by vznikla miestnosť na kuchynku a bufet 

- zatepľovanie obecných budov obce Bobot vrátane zdravotného strediska sú predmetom 
podanej výzvy – „Zatepľovanie a oprava obecných budov“ avšak pokiaľ vo výzve 
nebudeme úspešný, tak v roku 2012 bude hlavnou investičnou akciou výmena okien ZŠ 
a MŠ  
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Po dlhej diskusii dal starosta obce hlasovať za protinávrh poslanca Ing. B. Michaličku –
zrenovovať zdravotné stredisko a ponechať lekárov tam. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Vymeniť na budove zdravotného strediska okná za 
plastové, prenajímať priestory zdravotného strediska, 
prenajať garáž a nastaviť úsporný režim v budove. 
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci (Ing. J. Jánošík, Ing. B. 
Michalička,  P. Minárik, J. Marušek) 
Zdržal sa : J. Mokráň a Ľ. Hloža 

 
Pán poslanec Ľ. Hloža požiadal o zápis svojho dôvodu zdržania: Na danú tému navrhuje 
zvolať verejné zhromaždenie. 
 
Nakoľko bol schválený protinávrh Ing. B. Michaličku starosta obce za stavebné úpravy 
s možným presťahovaním lekárov už nedal hlasovať. 
 
V súvislosti s prestavbou Obecného úradu starosta obce ešte navrhol poslancom presťahovať 
kancelárie úradníčok a starostu do priestorov zasadačky. Ako najdôležitejší dôvod uviedol 
schodište, ktoré je pre starších občanov dosť veľkým problémom a pokiaľ budú kancelárie na 
prízemí budú mať občania lepší prístup. Zasadačku OU by sme preťahovali do priestorov 
miestnosti Zboru pre občianske záležitosti na prvé poschodie. Skutočnosť, že starší občania 
majú problém so schodmi a sťažujú sa potvrdila aj p. Bartošová. 
Poslanec J. Marušek sa vyjadril, že daný problém by mal byť tiež prerokovaný s občanmi 
obce na verejnom zhromaždení. Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Presťahovať kanceláriu starostu obce a kancelárie 
úradníčok do priestorov zasadačky OU 
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci (P. Minárik, J. Marušek 
J.Mokráň,  Ľ. Hloža) 
Zdržal sa: Ing. J. Jánošík,  Ing. B. Michalička 

 

5. Schválenie zmien v rozpočte obce na rok 2011 

Hlavná kontrolórka Ing. Veronika Filinová informovala starostu obce a poslancov OZ podľa 
položiek o úpravách v rozpočte na rok 2011,  poslanci OZ zobrali na vedomie upravený 
rozpočet na rok 2011. 
Starosta obce a hlavná kontrolórka navrhli zmeny v rozpočte schváliť až na budúcom OZ 
z dôvodu došlých faktúr (spresnenie zmien) a hlavná kontrolórka by chcela niektoré položky 
zmeneného rozpočtu prekonzultovať ešte s ekonómkou p. Lobotkovou. 
 

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

OZ v Bobote berie na vedomie: 
Navrhované zmeny v rozpočte na rok 2011 – schválenie 
zmien bude predmetom budúceho OZ. 
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6. Návrh na udeľovanie vecných darov občanov obce Bobot pri 

príležitosti životných jubileí 

Poslanec Ing B. Michalička predložil starostovi obce a poslancom OZ návrh na 
udeľovanie vecných darov občanov obce Bobot pri príležitosti životných jubileí. Nakoľko 
začala obec v poslednom čase obdarúvať občanov pri príležitosti životných jubileí a deje sa 
tak na akejsi neformálnej báze, resp. z rozpočtu starostu obce, navrhuje túto činnosť 
formalizovať uznesením Obecného zastupiteľstva a zaviesť definované pravidlá pre takúto 
činnosť. 
Návrh poslanca Ing. Michaličku je, aby obec Bobot a Zbor pre občianske záležitosti udeľovali 
pri príležitosti životných jubileí občanom obce vecné dary v takejto podobe: 

- Narodenie dieťaťa: 10 € (hotovosť príp. poukaz) + kvety (5 €) 
- Zlatá svadba (50 rokov) alebo diamantová svadba (60 rokov): darčekový kôš (20 €) + 

kvety (10 €) 
- Životné jubileum (80 alebo 90 rokov): darčekový kôš (20 €) + kvety (10 €) 
- Životné jubileum vo vyššom veku podľa individuálneho rozhodnutia hlasovaním 

Obecného zastupiteľstva a starostu obce v rámci jeho odhlasovaného rozpočtu 
- Pohreb: veniec alebo smútočná kytica (10 €) 

 
Poslanec p. Ľ. Hloža navrhol pri narodení dieťaťa zvýšiť sumu na 30 €. Poslanci OZ 
s návrhom poslanca p. Hložu a Ing. Michaličku súhlasili. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Udeľovali pri príležitosti životných jubileí občanom obce 
vecné dary v takejto podobe: 
Narodenie dieťaťa: 30 € (hotovosť príp. poukaz) + kvety 
(5 €) 
Zlatá svadba (50 rokov) alebo diamantová svadba (60 
rokov): darčekový kôš (20 €) + kvety (10 €) 
Životné jubileum (80 alebo 90 rokov): darčekový kôš (20 
€) + kvety (10 €) 
Pohreb: veniec alebo smútočná kytica (10 €) 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
Pri tejto príležitosti schválenia udeľovania vecných darov občanom starosta obce navrhol 
dodatočné schválenie finančného daru v hodnote 100 € pre pani Cecíliu Kobydovú,  ktorá dňa 
22.11.2011 oslávila 100 rokov. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Finančnú hotovosť 100 € pani C. Kobydovej pri 
príležitosti 100 rokov. 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
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7. Došlá pošta 

- Žiadosť o odpustenie poplatku prenájom KD – starosta Ľ. Tunega prečítal poslancom 
žiadosť cvičeniek Zumby v zastúpení pani Ľ. Gazdíkovej, v ktorej žiadajú o odpustenie 
poplatku za kultúrny dom nakoľko v súčasnosti na cvičenie chodí málo žien. Poslanci s 
odpustením poplatku súhlasili. 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Odpustenie poplatku za KD – cvičenie Zumby 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
- Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosti o finančné príspevky,  ktoré si podali 

organizácie obce Bobot na rok 2012. Informoval poslancov, že návrh rozpočtu na rok 2012 
je už vyvesený na obecnej tabuli a internetovej stránke obce Bobot na pripomienkovanie 
kde sa žiadosti organizácií zapracovali. 

 
- Ľ. Tunega, starosta obce informoval o návrhu Dodatku č.2 k nájomnej zmluve o nájme 

nebytových priestoroch od Slovenskej pošty a. s., kde navrhujú sumu nájomného 213,17 € 
ročne ako bolo doposiaľ. Starosta obce a poslanci si zhodli na tom, že suma nájomného je 
nízka ale pokiaľ chceme poštu udržať v prevádzke musíme nájomné akceptovať a Dodatok 
č.2 nájomnej zmluvy podpísať. 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Podpísanie Dodatku č.2 k nájomnej zmluve o nebytových 
priestoroch so Slovenskou poštou a. s 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
- Starosta obce oboznámil poslancov, že na našu žiadosť Obvodný úrad pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie v Trenčíne vydal súhlas k zrealizovaniu – zvýraznenie priechodu 
pre chodcov pred MŠ a ZŠ červenou farbou a vymenia zvislé dopravné značky s reflexným 
podkladom v priebehu jarných mesiacov 

 
- Žiadosť riaditeľstva MŠ a ZŠ o finančný príspevok 300 € – kultúrny program na 

blížiaceho sa Mikuláša pre deti bude robiť profesionálny herec a toto vystúpenie bude stáť 
300 €. Nakoľko 300 € je dosť vysoká suma poslanec J. Marušek navrhol prispieť sumou vo 
výške 100 €. Poslanci OZ s návrhom súhlasili a následne jednohlasne odhlasovali. 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Finančný príspevok vo výške 100 € na vystúpenie 
profesionálneho herca – podujatie Mikuláša 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
- Žiadosť o zrušenie poplatku za osvetlenie multifunkčného ihriska –TJ Tatran Bobot 

v zastúpení M. Sokolíkom žiada o zrušenie poplatku osvetlenie multifunkčného ihriska pre 
mužstvá žiakov,  dorastu a mužov TJ Tatranu Bobot. Ako náhradu za poplatok navrhujú 
odpracovanie brigádnických prác na multifunkčnom ihrisku formou odstránenia snehu 
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alebo pomocných činností. Poslanci zvážili návrh a odhlasovali odpustenie poplatku 6–krát 
v týždni po 2 hodiny zdarma (mužstvo žiakov, dorastu a mužov TJ Tatran Bobot) 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Odpustenie poplatku za osvetlenie multifunkčného ihriska 
pre mužstvo žiakov, dorastu a mužov TJ Tatran 6–krát 
v týždni po 2 hodiny 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

8. Rôzne 

- Sťažnosť p. M. Michali čku na p. I. Briliaka  
Na zasadaní OZ dňa 21.10.2011 bolo schválené uznesenie č.93/2011 kde dostala za úlohu 
stavebná komisia a komisia verejného poriadku, aby navštívila pána I. Briliaka a zhodnotila 
aktuálny stav sťažnosti a navrhla jeho riešenie.  
Predseda stavebnej a verejno-poriadkovej komisie Ľ. Hloža informoval starostu obce a 
poslancov OZ,  že dňa 12.11.2011 o 15.00 hodine bola vykonaná návšteva u pána Ivana 
Briliaka. 
Zaparkované osobného auto pána Ivana Briliaka neobmedzovalo výjazd ani vjazd 
motorového vozidla do rodinného domu č.317 pána Mariána Michaličku . Pán Ivan Briliak 
posunul vstupnú bránu na svojom pozemku tak, aby tam mohol parkovať motorové vozidlo 
z dôvodu neobmedzeného výjazdu a vjazdu motorového vozidla do rodinného domu č.317.  
Komisia považuje tento problém za vyriešení. 
 
Chov hospodárskych zvierat: V Čase návštevy bez zápachu, výkalov a hmyzu. Chov veľkých 
hospodárskych zvierat (krava ), nechová ani pri ukázaní hospodárskych budov som ju nevidel. 
Chov stredných hospodárskych zvierat: Ich počtom neprevyšuje, aby bol povinný splniť 
požiadavky § 8 bod 2 pism.a) a b).VZN o chove a držaní zvierat na území obce Bobot.  
 V čase návštevy chov jedného psa .(komisii chýba dôkaz o chove viac ako jedného psa)  
 Pán Ivan Briliak stavia nový chliev pre ošípané, ktorý povedal,  že bude umiestnený podľa 
VZN o chove a držaní zvierat na území obce Bobot § 6 . Komisia odporúča v lehote do 30 dní 
odo dňa doručenia rozhodnutia umiestniť novú hospodársku budovu (chliev), tak aby spĺňala 
VZN o chove a držaní zvierat na území obce Bobot § 6. 
 
Pán M. Michalička sa vyjadril, že je možné,  že v čase ich návštevy mohlo byť auto 
zaparkované správne a všetko bolo v poriadku, ale že pán I. Briliak ho stále provokuje a auto 
stavia tak aby mu zabránil vjazdu alebo výjazdu. Navrhoval, že treba riešiť situáciu vždy 
vtedy keď je to aktuálne a nie ohlásenou návštevou, pretože vtedy to bude vždy v poriadku.  
Pán Michalička vyzval starostu obce aby mu bola zaslaná písomná správa stavebnej komisie 
a komisie verejného poriadku z návštevy p. I. Briliaka.  
 
Poslanci OZ navrhli na základe správy komisie, aby starosta obce zaslal p. I. Briliakovi 
upozornenie na dodržiavanie VZN č.2/2008 o chove a držaní zvierat na území obce Bobot 
a dodržiavanie zákona o parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách a komisii v jarných 
mesiacoch vykonať ďalšiu kontrolu chovu zvierat a státia motorového vozidla. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
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Zaslať upozornenie p. I. Briliakovi na dodržiavanie VZN 
č.2/2008 o chove a držaní domácich zvierat a dodržiavanie 
zákona o parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách 
a zaslať p. M. Michaličkovi správu o výsledku kontroly 
stavebnej a verejno-poriadkovej komisii. 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
- Sťažnosť občanov – tuje na miestnom cintoríne 
Na zasadnutí 21.10.2011 OZ schválilo uznesenie č.92/2011,aby stavebná komisia zhodnotila 
situáciu a navrhla riešenie, čo s tujami na miestnom cintoríne 
Dňa 12.11.2011 o 16.00 hodine stavebná komisia a komisia verejného poriadku vykonala 
návštevu miestneho cintorína z dôvodu sťažností občanov na tuje, ktoré poškodzujú pomníky. 
Pri obhliadke bolo zistené minimálne na troch hrobových miestach tuje poškodzujú statiku 
pomníkov. Tuje sú vysoké rozvetvujú sa z jedného koreňa na tri a viac kmeňov niektoré sú 
naklonené nad pomníkmi a poškodzujú ich.  
Komisia navrhuje, aby pán starosta oslovil záhradkársku firmu ktorá sa zaoberá realizáciou 
a úpravou okrasných drevín (tují). Táto firma najskôr predloží návrh na úpravu tují na 
miestnom cintoríne. Po odsúhlasení návrhu komisiou prípadne OZ by došlo k samotnej 
realizácii a úprave tují. 
V súvislosti s úpravou tují na miestnom cintoríne navrhol starosta obce aj úpravu tují na 
verejnom priestranstve pred KD. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Osloviť záhradkársku firmu o vypracovanie návrhu úpravy 
okrasných drevín (tují) na miestnom cintoríne a aj 
okresných drevín na verejnom priestranstve obce Bobot 
(pred KD) a predložiť do budúceho OZ 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
- Sťažnosť A. Kučmínovej – rodinný dom s. č. 110 
Na riadnom zasadnutí 21.10.2011 OZ schválilo uznesenie č.95/2011 aby stavebná komisia 
vykonala obhliadku stavebného objektu domu č. 110 a navrhla ďalší postup a spôsob riešenia. 
Dňa 12.11.2011 o 15.30 hodine bola vykonaná návšteva u páni Anny Kučmínovej z dôvodu 
obhliadky stavebného objektu so súpisným číslom 110. Stav budovy je v kritickom stave. 
Strecha je odstránená (možno aj sčasti spadnutá do vnútra budovy, nebol tam prístup, aby sa 
to dalo overiť). Budova je dvojpodlažná s narušenou statikou,  obvodový múr od pani Anny 
Kučmínovej sa rozpadáva, je naklonený a hrozí spadnutie časti obvodového múru. Môže 
dôjsť k ohrozeniu zdravia, životov a k poškodeniu rodinného domu pani Anny Kučmínovej. 
- Komisia doporučuje pánovi starostovi, aby písomne vyzval majiteľa domu zo súpisným 
číslom 110 na urýchlené odstránenie obvodového múru a priečok horného podlažia do 30 
dní od doručenia písomnej výzvy. Z bezpečnostných dôvodov komisia doporučuje 
postupne zbúranie celého stavebného objektu v najkratšom možnom termíne. Ak v 
priebehu konania dôjde k zmene majiteľa stavebného objektu so súpisným číslom 110, 
bude písomná výzva opätovne zaslaná novému majiteľovi. 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Zaslať písomnú výzvu vlastníkovi nehnuteľnosti pani 
Sekerkovej na odstránenie stavby RD s. č. 110 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
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- Upozornenie na výmoľ (diery na kanáli) pri BJ č.319 od pána Daniela Čerňanského 
Na zasadnutí dňa 21.10.2011 OZ schválilo uznesenie č.101/2011 aby stavebná komisia išla 
preveriť situáciu ohľadne nezakrytej diery na kanáli pri bytovke č. 319 
Dňa 12.11.2011 o 14.00 hodine bola vykonaná obhliadka prepadnutej časti miestnej 
komunikácie (cesty) nad kanalizáciou pri bytovke č.319. 
Bolo zistené že kanalizačné potrubie pod cestou je spájané a v bode spoja kleslo zhruba o 15 
cm. To spôsobilo prepad miestnej komunikácie (cesty) výmoľ 70x70 cm v bode presadenia 
kanalizačného potrubia. 
Komisia navrhuje vyrezať asfalt 1x1m. Odstrániť zeminu po kanalizačné potrubie. Vyplniť 
betónom, spevniť kari rohožami v dvoch vrstvách a uvibrovať. Vybetónovať pod 8cm od 
úrovne cesty. Po vytvrdnutí betónu výrez vyasfaltovať do úrovne cesty. 
Starosta obce reagoval na návrh stavebnej komisie a vyjadril sa, že spôsob aký navrhuje 
stavebná komisia sa asi nebude dať zrealizovať tak jednoducho. Poslanci OZ navrhli do 
budúceho zastupiteľstva zistiť od kompetentných ľudí cenový návrh opravy komunikácie 
a dočasne výmoľ vyplniť pieskom. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Zistiť cenový návrh opravy miestnej komunikácie pri 
bytovke č.319 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
- Cenník a podmienky komerčnej reklamy 
 Na zasadaní OZ dňa 21.10.2011 bolo uznesením 92/2011 určené, aby Finančná 
a sociálna komisia OZ v Bobote navrhla poplatky za reklamy, ktoré si budú firmy zverejňovať 
na kamenosochárske práce na cintoríne. 
Na zasadaní Finančnej a sociálnej komisie bol návrh rozšírený na určenie poplatkov za 
reklamy v celej obci Bobot. Predseda Ing. J. Jánošík finančnej a sociálnej komisie predložil 
návrh cenníka a podmienky komerčnej reklamy umiestnenej na vymedzených plochách v obci 
v nasledovnom znení: 

- Komerčná reklama bude v papierovej forme propagovaná iba na vyhradených 
plochách v obci 

- Inzercia, reklama, príp. propagácia akcií trvajúca kratšie ako 14 dní bude 
oslobodená od poplatkov 

- Poplatky určené podľa rozmerov reklamnej plochy na rok : 
 

Plocha  Ročný poplatok 
Menšie alebo maximálne A4 (210 × 297 mm) 5 € 
Menšie alebo maximálne A3 (297 × 420 mm) 10 € 
Menšie alebo maximálne A2 (420 × 594 mm) 20 € 
Menšie alebo maximálne A1 (594 × 841mm) 30 € 
Menšie alebo maximálne A0 (841 × 1189mm) 40 € 
Väčší rozmer ako A0 (841 × 1189 mm) Individuálne po prerokovaní OZ 

 
Poslanec Ľ. Hloža navrhol zmenu ročného poplatku na ploche menšej alebo maximálne 
A4(210x297 mm) z 5 € na 10 € zmenu poplatku na plochu menšiu alebo maximálne A3 
(297x 420 mm) z 10 € na 15 €. Starosta obce a poslanci OZ s návrhom súhlasili a následne 
odsúhlasili 
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Ing. B. Michalička v súvislosti s umiestňovaním reklamy poznamenal, že treba na miestny 
cintorín umiestniť aj tabule na reklamy. Starosta prisľúbil, že v jarných mesiacoch do konca 
apríla budú tabule na cintoríne umiestnené. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Poplatky určené podľa rozmerov reklamnej plochy na rok 

Plocha  Ročný poplatok 
Menšie alebo maximálne A4 (210 × 297 mm) 10 € 
Menšie alebo maximálne A3 (297 × 420 mm) 15 € 
Menšie alebo maximálne A2 (420 × 594 mm) 20 € 
Menšie alebo maximálne A1 (594 × 841mm) 30 € 
Menšie alebo maximálne A0 (841 × 1189mm) 40 € 
Väčší rozmer ako A0 (841 × 1189 mm) Individuálne po prerokovaní OZ 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
 
- Uznesenie č.102/2011 zo zasadanie OZ dňa 21.10.2011 – kovové stĺpiky pred RD 

v časti Argentína 
Zástupca starostu a predseda stavebnej komisie Ľ. Hloža informoval poslancov, že zatiaľ sa 
tento problém neriešil, nakoľko tieto stĺpiky sú na súkromných pozemkoch a nie obecných, 
musíme tento problém prekonzultovať osobne s majiteľmi pozemkov – uznesenie trvá. 
 
- Programový rozpočet obce Bobot 
Hlavná kontrolórka Ing. V. Filinová vyzvala finančnú a sociálnu komisiu, aby vypracovala 
návrh programového rozpočtu na 3 roky. Ing. J. Jánošík predseda finančnej komisie navrhol 
vypracovanie programového rozpočtu až po novom roku, pretože do konca roku to už nie je 
podľa zákona možné. Starosta obce navrhol termín vypracovania návrhu programového 
rozpočtu do konca februára 2012. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje a ukladá: 
Finančnej a sociálnej komisie vypracovať návrh 
programového rozpočtu na 3 roky do konca februára 2012  
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
- Verejné zhromaždenie 
Poslanec Ing. B. Michalička navrhol starostovi Obce Ľ .Tunegovi a poslancom OZ zvolať 
verejné zhromaždenie – zosumarizovať ročné obdobie, poinformovať občanov. Starosta obce 
zareagoval tým, že má v pláne organizovať takéto verejné zhromaždenie občanov v januári 
2012 a navrhol termín 14.1.2012. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Uskutočniť verejné zhromaždenia dňa 14.1.2012  
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
- Zmena osoby prevádzkovateľa viacúčelového ihriska 
Starosta obce oboznámil poslancov, že nakoľko pán M. Pokorný už nie je zamestnancom 
Obecného úradu musíme zmeniť prevádzkovateľa viacúčelového ihriska. Starosta navrhol 
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prevádzkovanie ihriska pánovi M. Sokolíkovi, ktorý s návrhom súhlasil. Poslanci OZ voči 
návrhu starostu nemali žiadne pripomienky. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Za prevádzkovateľa viacúčelového ihriska p. M. Sokolíka 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 
- Pripomienka p. M. Michali čku 
Pán M. Michalička upozornil na skutočnosť,  že na ulici v časti Argentína, kde sa nedávno 
vybudoval otoč pre vozidlá, niektorí občania parkujú svoje vozidlá. Navrhol starostovi 
osadenie dopravnej značky „Zákaz parkovania“. Starosta reagoval na pripomienku p. 
Michaličku, že daný problém už konzultoval s políciou, ktorá navrhla iné riešenie Zákazu 
parkovania vyznačením šrafovania plnej čiary asfaltovej plochy na otáčanie vozidiel, ktorý sa 
aj zrealizuje. 
 
- Budova COOP Jednota oproti KD 
Poslanec Ľ. Hloža oslovil prítomného pána A. Fialu ako predsedu COOP Jednoty pre obec 
Bobot či by nám nemohol pomôcť pri riešení problému – znehodnotená budova Coop Jednota 
oproti KD. Nakoľko obec už vyzývala vedenie organizácie na opravu budovy, ale dostala 
odpoveď, že z finančných dôvodov momentálne oprava budovy nie je možná. Túto 
skutočnosť potvrdil aj pán Fiala – daný problém predniesol na predstavenstve COOP Jednoty 
a dostal takú istú odpoveď. Odporučil obci naďalej vyzývať (urgovať, stále písať) na vedenie 
COOP Jednoty, aby daný problém riešili a prisľúbil aj z jeho strany opätovnú urgenciu. 
 
- Pripomienky pána A. Fialu 
Pán Fiala vyzval, aby starosta obce poslal stavebnú komisiu obzrieť cestu zo štvrtí, pretože 
v období dažďa a v jarnom období, keď sa topí sneh tečie prúd vody na cestu pri p. Filalovi 
a znehodnocuje ju. Navrhol aby stavebná komisia prešetrila daný problém a našla nejaké 
riešenie. 
 
Ďalej p. Fiala pripomienkoval vyhlasovanie zasadnutí OZ – nakoľko na OZ chodí málo 
občanov, preto podotkol aby sa konanie zasadnutia OZ vyhlasovalo už od pondelka do piatku, 
teda každý deň (zasadnutia spravidla bývajú vždy v piatok). Starosta obce prisľúbil, že sa 
konania zastupiteľstva budú vyhlasovať minimálne 3–krát do týždňa pred zasadnutím. 
 
- Dotazy pána D. Čerňanského 
Pán Čerňanský sa spýtal starostu obce, či obec má v pláne riešiť stavebné pozemky obce. 
Starosta obce sa vyjadril, že momentálne obec nemá žiadne stavebné pozemky na predaj, 
a poznamenal,  že jediným stavebným pozemkom obce, ktorý je vo vlastníctve obce je pri 
zdravotnom stredisku. 
V súvislosti s pozemkami sa taktiež spýtal ako to vyzerá s pozemkami pri bytovke č.319 
a s prístupom na zastávku od BJ č.319 (vybudovanie chodníka) 
Starosta obce informoval p. Čerňanského, že pozemok pri bytovke sú už vo vlastníctve obce 
a pokiaľ nebudú na obci podané žiadosti o odkúpenie pozemkov nemôže obec konať. 
 
Pán D. Čerňanský upozornil starostu obce na kamenný most, kde niekto zasypal odtok 
zhnitými jablkami .Poslanec Ing. B. Michalička navrhol starostovi, aby poslal vyčistiť odtok 
pracovníkmi OU (VPP) Starosta obce sa vyjadril, že odtok sa v priebehu týždňa vyčistí. 
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Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta poďakoval za účasť a 
rokovanie OZ ukončil. 
 

Overovatelia zápisnice: Ing. Juraj Janošík   

 p. Jozef Marušek  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

Zapisovateľka : p. Marcela Bartošová  
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Príloha č.1 

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

5/2011 

o zápise dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky a výške príspevkov v 

školských zariadeniach 

 

25.11.2011 
 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 
 

- 18 - 

Obecné zastupiteľstvo v Bobote podľa §6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, §20 odsek 3 a § 28 odsek 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
 

 

 

 

 

 

vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len VZN) 

 

 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
 
o výške príspevku za pobyt na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 
 
 
 
 
 
 
Návrh VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a výške príspevkov v 
školských zariadeniach vyvesené na obecnej tabuli dňa: 25.10.2011 
 
Návrh VZN o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a výške príspevkov v 
školských zariadeniach zvesené z obecnej tabule dňa: 15.11.2011 
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§ 1  

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole 

(1) Zápis dieťaťa sa koná od 15. januára do 15. februára v zmysle § 20 zákona 245/2008 
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
(2) Čas zápisu sa koná v čase od 11.00 hod. do 16.00 hod. 
 
(3) Miesto zápisu je Základná škola Bobot. 

 
§ 2  

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 8 €. 
 

(2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v 
hotovosti prevádzkovateľovi MŠ, ktorý poplatky odvedie do pokladne zriaďovateľovi. 
 

§ 3  

Školský klub detí 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva 
mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške 6 €. 
 

(2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v 
hotovosti prevádzkovateľovi ZŠ, ktorý poplatky odvedie do pokladne zriaďovateľovi. 
 

§ 4  

Školské účelové zariadenia – zariadenia školského stravovania 

Školská jedáleň 

(1) Školská jedáleň poskytujú svoje služby (stravovanie) pre deti, žiakov a zamestnancov 
školy a školských zariadení. 
 

(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v 
bode 1 tohto článku a to so súhlasom obce Bobot a príslušného regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva. 
 

(3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca a dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov nasledovne: 
 

a) Stravníci od 2 – 6 rokov (dieťa v MŠ denné):  1,12 €  
(desiata: 0,26 €, obed: 0,64 €, olovrant: 0,22 €) 

b) Stravníci od 6 – 11 rokov (žiaci ZŠ obed):   0,95 € 
c) Dospelí (zamestnanci):     1,12 € 
d) Dospelí (cudzí stravníci):     1,12 € 
e) Režijné náklady (dospelí stravníci):    1,38 € 
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(4) Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží 

zriaďovateľovi príslušné doklady, zákonný zástupca hradí poplatok: 
 

a) Žiak materskej školy na jedno denné jedlo:  0,36 € 
b) Žiak základnej školy na jedno hlavné jedlo:  0,16 € 

 
(5) Zriaďovateľ poskytuje zľavu pre občanov poberajúcich starobný alebo plný invalidný 

dôchodok vo výške 0,3 €. 
 
(6) Zriaďovateľ prispieva na stravovanie svojim zamestnancom vo výške 0,20 € zo 

sociálneho fondu alebo podľa platnej kolektívnej zmluvy. 
 

(7) Príspevok sa platí vždy mesiac vopred, do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 
poštovou poukážkou na číslo účtu: 35-19832-202/0200. 
 

§ 5  

Spoločný školský obvod Bobot – Horňany 

(1) Obec Bobot a Horňany na základe dohody zo dňa 25.8.2011 v zmysle §8 odsek 2 
zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zriaďujú spoločný školský obvod Bobot – Horňany pre ZŠ Bobot za 
účelom prideľovania finančných prostriedkov na dopravu žiakov ZŠ Bobot, dochádzajúcich z 
obce Horňany. 
 

§ 6  

Záverečné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 25.11.2011uznesením 
Obecného zastupiteľstva obce Bobot č. 106/2011 a nadobúda účinnosť 15. dňom jeho 
zverejnenia na úradnej tabuli obce Bobot. 

(2) Schválením tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 4/2011. 
 
 
 
V Bobote 25.11.2011 
 
 
 

 
  

 

______________________ 
Ľubomír Tunega v.r. 

starosta obce 


