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Prezenčná listina  

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža  

 p. Ing. Juraj Jánošík   

 p. Jozef Marušek  

 p. Ing. Boris Michalička  

 p. Peter Minárik  ospravedlnený 

 p. Ján Mokráň  ospravedlnený 

 p. Dana Zápotočná  neskorší príchod  

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová   

   

Zapisovateľka:   

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 

 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Schválenie rozpočtu obce Bobot na rok 2013 
4. Zrušenie uznesenia č.19/2012 a schválenie nového uznesenia pre odpredaj pozemkov 

obyvateľov bytoviek č.313 a č.319 v zmysle zákona č.182/1993 a vyhlášky č.465 /1991 
5. Rôzne 
6. Došlá pošta 
7. Záver 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Tunega Ľ., ktorý konštatoval, že je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal prítomných 
poslancov OZ. Prítomných oboznámil s programom rokovania. 
 
Overovatelia zápisnice:  

- p. Ing. Boris Michalička 
- p. Ing. Juraj Jánošík 
 

Zapisovateľka zápisnice: Ing. Veronika Filinová 
Prítomní : 4 poslanci (Ing. B. Michalička , Ing. J. Michalička , p. L. Hloža, p. J. Marušek ) 
 

U z n e s e n i e  č . 8 2 / 2 0 1 2 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Program rokovania OZ a overovateľov zápisnice. 
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

 

2. Kontrola uznesení 

Starosta obce Ľ. Tunega prečítal poslancom OZ kontrolu uznesení: 
 
Zasadnutia OZ – rok 2011 
 
Uznesenie č.96/2011 – výmena brány MŠ a ZŠ– uznesenie trvá 
Uznesenie č.102/2011 – odstránenie kovových zábran na súkromných pozemkoch – 
uznesenie trvá 
Uznesenie č.107/2011 – protinávrh p. Ing. B. Michaličku – zdravotné stredisko – uznesenie 
trvá 
Uznesenie č.108/2011 – presťahovanie kancelárií OU do zasadačky OU – uznesenie trvá 
Uznesenie 118/2011 – zbúranie RD č.110 – p. Sekerková – čiastočne splnené – uznesenie 
trvá naďalej 
 
Zasadnutie OZ - 23.3.2012 
 
Uznesenie č.19/2012 – odpredaj pozemku obyvateľom bytoviek č.313 a č.319 – uznesenie 
trvá 
 
Zasadnutie OZ – 6.5.2012 
 
Uznesenie č.31/2012 – odkúpenie pozemku od p. L. Pieružka – uznesenie čiastočne splnené – 
trvá naďalej 
 
Zasadnutie OZ – 16.6.2012 
 
Uznesenie č.43/2012 – výmena okien a dverí MŠ, ZŠ, ŠJ realizovať až v roku 2013 – 
uznesenie trvá 
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Uznesenie č.54/2012 – zakúpenie profesionálnej umývačky do školskej jedálne v hodnote 
2000 € – umývačka objednaná – uznesenie splnené 
 
Zasadnutie OZ – 17.10.2012 
 
Uznesenie č.66/2012 – schválenie spôsobu výstavby obecných nájomných bytov formou 
kúpy hotových postavených bytov – uznesenie trvá 
Uznesenie č.69/2012 – vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky Ing. V. Filinovej 
k sťažnostiam Ing. A. Doktora – uznesenie trvá 
Uznesenie č.70/2012 – oslovenie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie z dôvodu osadenia dopravného zrkadla pri závode Ludoprint, z dôvodu 
bezpečnosti občanov. Obvodný úrad bol oslovený za prítomnosti Okresnej správy ciest 
a polície. Dopravné zrkadlo bude umiestnené do 30.4.2013 – uznesenie trvá. 
Uznesenie č.74/2012 – schválenie zakúpenia školských lavíc a stoličiek v hodnote 1700 € – 
uznesenie trvá 
 
Zasadnutie OZ 23.11.2012 
 
Uznesenie č.77 /2012 – schválenie VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobný stavebný odpad – uznesenie splnené 
Uznesenie č.78/2012 – realizácia orientačného označenia názvov ulíc obce Bobot a sume 
2000 euro – uznesenie trvá 
Uznesenie č.79/2012 – schválenie zhotovenia projektovej dokumentácie na sanáciu vlhkosti 
Rímsko-katolíckeho kostola Sv. Mikuláša v Bobote z dôvodu podania žiadosti vo výzve MK 
SR v programe „Obnovte si svoj dom„ Cena projektovej dokumentácie cca 1800 euro – 
uznesenie trvá 
Uznesenie č.80/2012 – schválenie zriadenia Obecného hasičského zboru v Bobote – 
uznesenie splnené 
Uznesenie č.81/2012 – schválenie veliteľa Obecného hasičského zboru v Bobote – p. 
Marián Džubina – uznesenie splnené 
 

3. Schválenie rozpočtu obce Bobot na rok 

Starosta obce požiadal Ing. J. Jánošíka predsedu finančnej komisie o vyjadrenie 
k navrhovanému rozpočtu. 
Ing. J. Jánošík v skratke zhodnotil, ako postupovali pri tvorbe rozpočtu v zmysle zákona 
č.583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z v znení 
neskorších predpisov, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, zákona č.431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov a z Opatrenia 
MF SR, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a z ostatných 
právnych predpisov a smerníc platných v čase spracovania rozpočtu. Keďže v čase tvorby 
rozpočtu nebola zverejnená prognóza výnosu dane z príjmov FO poukázanej územnej 
samospráve na r. 2013 pri tvorbe rozpočtu vychádzali z reálnych výsledkov plnenia rozpočtu 
k 30.9.2012, z predložených žiadostí a z VZN . 
Ing. J. Jánošík informoval OZ o novej verzii návrhu rozpočtu, ktorú vypracovali na základe 
doručených pripomienok k vyvesenému návrhu rozpočtu na rok 2013, najmä pripomienky 
Ing. Antona Doktora týkajúcej sa mzdových nákladov jednotlivých subjektov obce – 
čiastočné rozloženie nákladov na mzdy a platy zamestnancov obce, ktorí pracujú aj pre iné 
subjekty, a to MŠ, ZŠ a ŠJ. Týkalo sa to týchto pozícií: 
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- ekonómka, účtovníčka  
- administratívna pracovníčka, vedúca ŠJ 
- upratovačka 
- údržbár 

 
Ing. A. Doktor pripomienkoval výšku výnosov dane z príjmov FO poukázaných územnej 
samospráve, pretože starosta sa na predošlom zasadnutí vyjadril, že pri tvorbe rozpočtu treba 
počítať s 15 %-ným znížením týchto výnosov, ktorým argumentoval zvýšenie daní 
zapracované v novom VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne 
odpady a drobný stavebný odpad. 
Pána Ing. A. Doktora zaujímalo, v ktorých položkách na strane výdavkov došlo k zníženiu, 
keďže starosta obce stále hovorí o šetrení, ale on ho nikde nevidí ( napr. položka v rozpočte 
cestovné náhrady pod správou obce: v roku 2011 bola v rozpočte vo výške 500 €, rok 2012 – 
2 500 €, rok 2013 – 5 615 € ) 
Ľ. Tunega starosta obce na otázku šetrenia odpovedal poukázaním na výšku rozpočtu pre rok 
2012 a prerokovávaného návrhu rozpočtu na rok 2013 (356 984 €, 329 369 € – zníženie 
o 27 615 €). 
 
Starosta obce požiadal poslanca Ing. B. Michaličku, aby Ing. A. Doktorovi vysvetlil, 
v ktorých položkách došlo k zníženiu. 
Ing. B. Michalička poukázal na zníženie v položkách miezd a platov v rámci samosprávy, 
a to: za údržbára, účtovníčku, administratívnu pracovníčku (zároveň vedúcu ŠJ), ktoré 
presunuli do iných úsekov – ZŠ, MŠ, ŠJ, čím nedošlo v tejto položke k reálnemu šetreniu, iba 
akémusi administratívnemu. 
Na to Ing. A. Doktor reagoval tým, že k zníženiu mzdových nákladov v rámci samosprávy 
nedošlo na základe šetrenia, ale na základe presunu týchto nákladov do výdavkov iných 
subjektov. 
Ďalej pán starosta upozornil na chybu na strane výdavkov samosprávy v položke plyn v sume 
6 700 €. Uvedená čiastka nezobrazuje realitu roku 2012, nakoľko bol obci vyfakturovaný 
preplatok vo výške 1706,82 € , číže v roku 2012 obci reálne vznikli náklady na plyn v rámci 
správy obce na úrovni 5 000 €. 
Ing. A. Doktor sa stále pýtal, kde reálne došlo k šetreniu a zároveň sa vyjadril, že niektoré 
položky v rozpočte obsahujú mätúce údaje pre občanov (napr. položka Všeobecný materiál 
v rámci MŠ v rámci ktorého sú okrem plánovaných výdavkov zahrnuté aj prostriedky, ktoré 
sa zvýšili). Skonštatoval, že naša obec v porovnaní s okolitými obcami má pomerne vysoké 
výnosy dane z príjmov FO poukázanej samospráve, čo je spôsobené vyšším počtom žiakov 
v školských zaradeniach. Potom porovnával výdavky našej obce na školenia s okolitými 
obcami a došiel k záveru, že naša obec ich má vyššie a vyjadril sa, že je to pre neho 
nepochopiteľné.  
Poslanec Ľ. Hloža na to reagoval tým, že vo všetkých prípadoch nemôže uplatňovať metódu 
porovnania, v niektorých prípadoch to jednoducho nejde. 
Starosta obce sa snažil vysvetliť, že celé šetrenie sa odvíja od jedného čísla na začiatku 
a druhého čísla na konci. Na začiatku svojho pôsobenia dostal istý balík peňazí, s ktorým 
musel vedieť hospodáriť a to druhé číslo predstavuje stav účtu na začiatku roka 2013, ktorý 
bude totožný so stavom účtu na začiatku jeho pôsobenia. Pritom nemožno zabudnúť na 
množstvo vecí, ktoré sa počas jeho pôsobenia urobili.  
 
Na zasadnutie OZ oneskorene prišla poslankyňa D. Zápotočná. 
 
Starosta obce Ľ Tunega navrhol ísť po jednotlivých položkách rozpočtu obce na rok 2013. 
Ing. B. Michalička začal vysvetľovať jednotlivé položky rozpočtu. V príjmovej časti rozpočtu 
ubudli dve položky, a to dotácia z ÚPSVaR na mzdu učiteľky v MŠ, ktorá už u nás nepracuje 
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a stravné, ktoré podľa nových nariadení nemá figurovať v rozpočte. Pribudla jedna nová 
položka – dotácia od KŠU na dopravné žiakov. 
Starosta obce upozornil, že dôjde k zmene príjmov z licencií na výherné automaty na základe 
nového rozhodnutia, ktoré zaväzuje podnikateľský subjekt zaplatiť ročný poplatok vo výške 
1 500 € (doteraz boli umiestnené v Pohostinstve u Maca dva automaty a v roku 2013 bude len 
jeden). 
Prostriedky z minulých období sa na základe vyššie uvedenej zmeny navýšia na 30 317 €, 
a tým sa zvýšia celkové príjmy na úroveň 341 882 €. 
 
Vo výdavkovej časti boli navrhnuté tieto zmeny: 
Mzdové náklady – rozloženie časti výdavkov zo správy obce na MŠ, ZŠ, ŠJ v tomto pomere: 
 

- ekonómka, účtovníčka – 40 % (obec), 30 % (MŠ), 30 % (ZŠ) 
- administratívna pracovníčka, vedúca ŠJ – 60 % (obec), 40 % (ŠJ) 
- upratovačka – 50 % (obec), 50 % (ZŠ) 
- údržbár – 40 % (obec), 30 % (MŠ), 30 % (ZŠ) 
- mzdy OU boli zmenené na 31 543 € a odvody OU na 10 855 € 
- plyn pod správou obce – 5 000 € 

 
Starosta obce upozornil na to, že podľa nového bude obec prispievať nielen na Dobrovoľný 
hasičský zbor ale aj Obecný hasičský zbor v Bobote, a preto je potrebné na túto skutočnosť 
myslieť aj pri rozpočte. Poslanec Ing. B. Michalička navrhol zmeniť názov položky 
Dobrovoľný hasičský zbor na Dobrovoľný hasičský zbor a Obecný hasičský zbor, nakoľko sú 
to dva subjekty, ale reálne ide o rovnakých občanov obce. 
 
Starosta navrhol pridať dve nové položky v rámci kapitálových výdavkov: 

- Dom smútku (odvodnenie) vo výške 3 000 € 
- Kultúrny dom (úprava balkónu, maľovanie) vo výške 7 000 € 

 
V súvislosti s opravou KD sa Ing. B. Michalička spýtal na novinky týkajúce sa podaných 
žiadostí na zateplenie budov obce a aká je možnosť, že tie prostriedky získame. Starosta sa 
vyjadril, že s určitosťou vie povedať, že na zateplenie KD nedostaneme peniaze. Na základe 
toho Ing. B. Michalička navrhol prostriedky potrebné na opravu Domu smútku a KD zahrnúť 
do položky zostatkov minulých období. Nakoľko má byť v budúcom roku nižší príjem do 
obecnej pokladnice bude v rámci tejto položky vytvorená rezerva na zámery obce v roku 
2013, ktoré keď v skutočnosti bude obec mať, bude ich môcť použiť následným hlasovaním 
poslancov a presunom na konkrétny účel. Tento návrh odobrili i poslanci a tak sa zmenila 
výška zostatkov z minulých období na 37 698 €. Úpravami rozpočtu sa zmenili celkové 
výdavky na 341 882 €. 
 
Starosta obce dal hlasovať o schválení rozpočtu na rok 2013 so zapracovanými 
pripomienkami a s uvedenými zmenami. 
 

U z n e s e n i e  č . 8 3 / 2 0 1 2 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Rozpočet obce Bobot na rok 2013 so zapracovanými 
pripomienkami a uvedenými zmenami (rozpočet obce 
príloha č. 1). 
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 
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4. Zrušenie uznesenia č.19/2012 a schválenie nového uznesenia 

pre odpredaj pozemkov obyvateľov bytoviek č.313 a č.319 

V zmysle zákona č.182/1993 Z. z a vyhlášky č.465/1991 par. 15 ods. 1 písm g.) starosta obce  
Ľ. Tunega navrhol zrušenie uznesenia č.19/20012, pretože odpredaj pozemkov schválený 
uznesením č.19 /2012 nie je v zmysle citovaného zákona. Navrhol prijatie nového uznesenia 
v zmysle zákona – odpredaj pozemkov v sume 0,664 € za m2. 
 

U z n e s e n i e  č . 8 4 / 2 0 1 2 

OZ V Bobote schvaľuje: 
Odpredaj pozemkov obyvateľom bytoviek č.313 a č.319 
v zmysle zákona č.182/1993 Z. z a vyhlášky č.465/1991 
par.15 ods.1 písm. g.) v sume 0,664 € za m2. 
Za uznesenie hlasovali : 5 poslanci 

 

5. Rôzne 

Poslanec Ing. B. Michalička informoval o vypracovaní projektu na sanáciu a odvodnenie 
kostola. Zároveň informoval o zaslanej žiadosti na Pamiatkový úrad v Trenčíne, ktorý by sa 
mal vyjadriť k projektu v priebehu 30 dní od zaslania žiadosti. Ak dostaneme kladnú 
odpoveď, chceli by sme sa zapojiť do výzvy v programe: Obnov si svoj dom pre podprogram: 
1.1 Obnova kultúrnych pamiatok. Zároveň sa poďakoval pánovi starostovi za ústretovosť 
a spoluprácu pri vypracovaní projektu. 
 
Poslanec Ľ. Hloža požiadal o opätovnú kontrolu Poriadkovej a stavebnej komisie kamenného 
mostu, ktorý sa nachádza pri p. E. Krškovi a p. K. Pšenkovi na základe opätovných sťažností 
občanov. 
 
Starosta obce zreprodukoval žiadosť organizátorov vianočných trhov, ktoré sa konali 
15.12.2012 o príspevok ich organizáciu. Pán Ľ. Hloža navrhol príspevok v sume 120 €. 
Starosta dal hlasovať za príspevok organizátorom vianočných trhov vo výške 120 €. 
 

U z n e s e n i e  č . 8 5 / 2 0 1 2 

OZ V Bobote schvaľuje: 
Finančnú čiastku organizátorom vianočných trhov 
v hodnote 120 €. 
Za uznesenie hlasovali : 5 poslancov 

 
Ľ. Tunega, starosta sa spýtal poslancov OZ, či majú záujem organizovať silvestrovskú 
zábavu. Poslanec Ľ. Hloža upozornil na minuloročnú malú účasť a tým vyslovil otázku, či má 
vôbec zmysel organizovať silvestrovskú zábavu.  
Prísediaca pani M. Čerňanská pripomenula, že na Štefana (26.12.2012) bude Štefánska 
zábava a začiatkom roka 26.1.2013 bude Ples športovcov. Nakoniec bolo organizovanie 
silvestrovskej zábavy zamietnuté, nakoľko sa v obci bude konať Štefanská zábava a Ples 
Športovcov. 
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Ing. B. Michalička – predseda komisie pre ochranu verejného záujmu informoval 
o výsledkoch kontroly majetkového priznania starostu obce Ľ. Tunegu. 
Komisia verejného záujmu skonštatovala, že majetkové priznanie starostu obce bolo v súlade 
so zákonom č. 357/2004 Z. z. a malo všetky potrebné náležitosti. 
 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta obce poďakoval 
všetkým za pomoc a spoluprácu, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na činnostiach pre 
obec v roku 2012 a poprial všetkým prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov 
a všetko dobré v novom roku. 
Poďakoval za účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
 
 

Overovatelia zápisnice: Ing. Boris Michalička   

 Ing. Juraj Jánošík  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

Zapisovateľka zápisnice : Ing. Veronika Filinová  

 

 

 

 
 
 


