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1. Zahájenie verejného zhromaždenia 

Zahájenie verejného zhromaždenia predniesol starosta obce pán Ľubomír Tunega, ktorý 

privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku obce a všetkých prítomných občanov. 

 Následne podotkol, že zahájiť verejné zhromaždenie, by malo obecné zastupiteľstvo 

a nie on. Nakoľko to tak neurobilo, zahájil ho sám.  

 

2. Príhovor starostu obce Bobot 

Starosta obce Ľubomír Tunega prečítal prítomným svoj príhovor, ktorý si pripravil. 

Informoval v ňom občanov o tom, čo sa v roku 2012 v obci zrealizovalo, aké sa vykonali 

práce, aké kultúrne a spoločenské podujatia v obci sa organizovali a zároveň aj ku všetkému 

vyčíslil sumu financií, ktorá bola s tým spojená (viď Príloha).  

Po prečítaní svojho príhovoru dal starosta obce slovo poslancom OZ, ak majú nejaké 

svoje pripomienky alebo informácie. 

 

3. Doplnenie prípadných poznámok a informácií od 

poslancov OZ 

 Ing. Boris Michalička sa ujal slova a vyjadril sa k niektorým informáciám, ktoré zazneli 

v správe starostu. Na úvod povedal, že nerozhoduje o všetkom jeden človek. Následne sa 

vyjadril k multifunkčnému ihrisku. Podotkol, že faktúru na multifunkčné ihrisko, podpísal 

ešte bývalí starosta, pričom ju mal mať vopred schválenú obecným zastupiteľstvom. Vyjadril 

sa tiež k protipovodňovej zdrži tak, že najskôr by sa mala jej výstavba schváliť obecným 

zastupiteľstvom a až následne by sa malo pristúpiť k jej zrealizovaniu, nie naopak. Ing. Boris 

Michalička sa vyjadril tak, že vždy sa snaží porozprávať s niektorými občanmi obce a na 

základe toho sa snaží svedomito rozhodnúť. Vyjadril sa taktiež ohľadom stavby bytovky pri 

zdravotnom stredisku a vysvetlil, že na poslednom zastupiteľstve starosta navrhol túto 

alternatívu. Pri tejto alternatívne však chcel vedieť aké budú finančné rozdiely pri zdravotnom 

stredisku a pri pánovi Pieružkovi.  

 

Na vyjadrenia Ing. Borisa Michaličku zareagoval tiež starosta obce Bobot Ľubomír 

Tunega. Povedal, že na protipovodňovú zdrž už mal schválené finančné prostriedky, pričom 

ostatné finančné prostriedky musel hľadať u sponzorov, čo sa mu aj podarilo. Taktiež 

povedal, že Ing. Boris Michalička odrádza všetkých záujemcov o nájomné byty, tak že 

poukazuje na nevýhody týchto nájomných bytov. Ľubomír Tunega sa vyjadril, že návrh, ktorý 

predložil na poslednom zastupiteľstve má opodstatnenie v tom, že bolo len 9 žiadostí o tieto 

nájomné byty, pričom sa plánovala stavba 2x16 bytovky. Prečítal, že náklady na inžinierke 

siete pri zdravotnom stredisku budú cca 12 000 € a náklady na inžinierske siete na pozemku 

p. Pieružku by boli približne 19 000 €, pričom sa vyjadril, že už je to len na obecnom 

zastupiteľstve, pre ktorú alternatívu sa rozhodnú, a dodal, že z 9 záujemcov o nájomné byty je 

piatim jedno, kde bude bytovka stáť.  
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4. Dotazy a návrhy občanov, voľná diskusia 

Pani Anna Mikušková sa vyjadrila, že veľa uznesení za predchádzajúceho starostu 

nebolo splnených, nerobilo sa ,,nič„ a teraz, keď sa starosta snaží robiť pre obec niečo 

„podkopávajú sa mu nohy“. Verí, že o nájomné byty by bol záujem, pričom podotkla, že na to 

sú tu aj obyvatelia obce Bobot, aby sa vyjadrili na tomto verejnom zhromaždení k tejto 

problematike.  

 

V krátkosti sa vyjadril Ing. Boris Michalička znovu k výstavbe multifunkčného ihriska, 

a povedal, že ak starosta Ľubomír Tunega vidí pochybenie, pri schvaľovaní výstavby 

multifunkčného ihriska, nech koná, a posunie danú vec orgánom činným v trestnom konaní. 

Ďalej znova zdôraznil, že ak sa navrhne vec, ktorá je podľa neho „dobrá“, nemá problém ju 

podporiť, pričom je to rovnako aj ohľadom nájomných bytov.  

 

Ing. Veronika Filinová zareagovala tým, že nie je vhodné, aby sa takto „hádali“ starosta 

obce Bobot a niektorí členovia obecného zastupiteľstva, pretože ani jeden z nich nechcel zle 

pre našu obec, ale nepostupovalo sa vždy podľa platných zákonov a nariadení.  

 

Poslanec Ján Mokráň podporil názor pani Anny Mikuškovej, aby sa postavila bytovka, 

pretože každý nemá peniaze  na výstavbu napr. rodinného domu a myslí si, že je to dobrý 

krok vpred pre našu obec. 

 

p. František Kyselica podporil to, že Ing. Boris Michalička sa na poslednom obecnom 

zastupiteľstve správne pýtal starostu obce, ktorý navrhol výstavbu bytov pri zdravotnom 

stredisku, že aký je finančný rozdiel pri stavbe bytovky pri zdravotnom stredisku a aký pri 

pánovi Pieružkovi. Podotkol, že na poslednom obecnom zastupiteľstve, boli poslanci OZ 

trochu nerozhodní, pričom teraz keď už starosta prišiel s finančným plánom týchto dvoch 

alternatív budú sa vedieť ľahšie rozhodnúť. Ďalej podotkol, že by bolo dobré, aby prišiel na 

nasledujúce obecné zastupiteľstvo projektant, ktorý by poslancov vysvetlil a bližšie priblížil 

výstavbu tejto bytovky. p. František Kyselica uviedol, že vybudovanie protipovodňovej zdrže 

bola jednoznačne dobrá vec a má veľký význam. 

  

Pani Anna Mikušková sa vyjadrila, že nechápe, prečo sa nespojila základná a materská 

škola do jedného celku, pričom zbytočne sa tak stratili peniaze, na výmenu okien na materskej 

škole. Nato reagoval Ing. Boris Michalička, že za zlúčenie nebol ani jeden poslanec obecného 

zastupiteľstva. Ďalej reagoval aj starosta obce Bobot, že hlavnú príčinu, ktorú vidí on, prečo 

sa nespojila základná a materská škola, je to, že ani jeden z riaditeľov nechcel prísť o svoje 

miesto. 

  

Pán Anton Fiala povedal, že by sa mali ľudia v obci viac zúčastňovať obecných 

zastupiteľstiev, aby napomáhali poslancom správne rozhodnúť, pričom by takéto konflikty 

nevznikali. Podotkol to, že sa mu nepáči, že sa obviňuje zo všetkého stále jedna osoba, 

pričom rozhodujú viacerí poslanci a nie len jeden. 

  

Pani Marta Čerňanská sa vyjadrila, že nech sa to už nechá tak, pri zdrži chybu spravil 

starosta, no čo už, stalo sa. Taktiež sa vyjadrila, že nie je spokojná ani z jednou ani z druhou 

alternatívou výstavby bytovky v obci Bobot. 

 

O slovo sa prihlásil taktiež pán Milan Šrank, ktorého sa výstavby bytovky pri 

zdravotnom stredisku dotýka najviac. Argumentoval tým, že podľa neho nie je pozemok 

vhodný ani na rodinný dom, nie to ešte na výstavbu bytovky. Ďalšou nevýhodou podľa neho 
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je, že bytovka sa nachádza na začiatku obce, kde autá dobrzďujú. Taktiež povedal, že by bol 

problém z odkanalizovaním tejto bytovky. Vyjadril sa, že už z dvoch strán svojho domu 

bytovku má a z tretej by to už nechcel. Dodal, že najlepšia alternatíva by podľa neho bola, 

keby bytovka stála v strede dediny, kde je blízko: materská a základná škola, potraviny, pošta, 

ihrisko a pod.  

 

Zuzana Mokráňová povedala, že by chcela, aby bytovka stála na pozemku pána 

Pieružku a spýtala sa ako je to s tou alternatívou kogeneračnej jednotky pri zdravotnom 

stredisku.  

 

Pán Anton Fiala vyzval, aby sa stavebná komisia vyjadrila k výstavbe tejto bytovky. 

 

Ing. Juraj Jánošík v krátkosti poznamenal, že sa poslanci OZ nevedeli rozhodnúť na 

poslednom obecnom zastupiteľstve ohľadom toho, kde bude bytovka stáť, pretože nemali 

vyjadrenie záujemcov o tieto nájomné byty a taktiež nemali ani finančný plán, pričom teraz už 

majú všetko k dispozícií. 

 

František Kyselica sa spýtal, kedy budú presne oslavy 70. Výročia založenia TJ Tatran 

Bobot. Na toto zareagoval Ing. Boris Michalička a povedal, že približne týždeň po skončení 

sezóny by sa mohli odohrať nejaké priateľské zápasy a v polovici júla by mohli byť hlavné 

oslavy. 

 

Otvorila sa taktiež aj téma katastrofálneho stavu budovy Jednota oproti Kultúrnemu 

domu. Obec Bobot mala záujem o túto budovu, ale majiteľ pýtal za ňu vysokú sumu. Nato 

reagoval pán Anton Fiala, že sa rozprával s predsedom Jednoty, aby niečo s touto budovou 

robili, pretože je v katastrofálnom stave, nachádza sa v strede obce a nie je to dobrá 

prezentácia obce. Nato mu predseda Jednoty povedal, že sa tým budú zaoberať. 

  

Starosta obce Bobot vyzval poslancov OZ, aby každý jeden z nich predniesol, čo spravil 

pre obec Bobot v roku 2012. Taktiež mu nedalo spomenúť, že na minulom obecnom 

zastupiteľstve sa prerokoval jeho plat, ktorý mu bol „najaktívnejším poslancom“ znížený. 

Podotkol, že každý, od upratovačky až po riaditeľa mal zvýšení plat, a pýta sa, ako môže byť 

človek motivovaný, keď mu aj z toho minima zoberú maximum. 

 

Vyjadrenia jednotlivých poslancov OZ k otázke starostu obce Bobot: 

Pán Ján Mokráň sa vyjadril, že pomáhal starostovi obce ako sa len dalo, či už kosením 

trávy na miestnom ihrisku, bežné práce na obecnom úrade, materskej škole a pod. 

Pán Ľuboš Hloža povedal, že keď sú problémy alebo nejaké sťažnosti, snaží sa ich riešiť 

ako zástupca starostu, taktiež sa snaží dodržiavať svoj volebný program, či už pomenovaním 

ulíc v obci alebo opravou cesty pri pohostinstve Marta a v neposlednom rade sa snaží presadiť 

odkanalizovanie celej obce Bobot.  

Pani Dana Zápotočná v krátkosti povedala, že sa nemohla zúčastňovať na 

zastupiteľstvách, pretože bola pracovne vyťažená, teda keď sa konali obecné zastupiteľstvá 

bola v práci alebo v škole. 

Pán Ing. Juraj Jánošík povedal, že je predseda finančnej komisie, podieľa sa na tvorbe 

rozpočtu obce Bobot a snaží sa byť na všetkých obecných zastupiteľstvách. Podotkol, že nie 

je tu na to, aby pomáhal starostovi. 

Ing. Boris Michalička predniesol, že má plnú účasť na obecných zastupiteľstvách, je 

členom finančnej komisie, teda spravuje rozpočet obce, je člen komisie na opravu kostola, 

podal žiadosť na Ministerstvo kultúry ohľadom opravy kostola, v rámci obce pôsobí v TJ, 

tento rok sa bude podieľať pri oslavách 70. výročia TJ, spravuje (administruje) stránky TJ 

Tatran Bobot a stránky obce. Pomáha obecnému úradu so stránkou obce Bobot, taktiež fotí 
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fotky z rôznych akcií a uverejňuje ich na našej webovej stránke. Taktiež sa snaží vyzývať 

občanov na angažovanie sa v obci Bobot. 

Pani Ing. Veronika Filinová podotkla, že aj ekonómka pani Dáša Lobotková sa 

podieľala na tvorbe rozpočtu obce. 

 

Pani Helena Rigerová mala dotaz ohľadom zliav, pri výbere poplatku za  komunálny 

odpad. Pani Marcela Bartošová reagovala, že môže podať žiadosť o zníženie na obecný úrad v 

Bobote. 

 

Pani Mária Pšenková sa vyjadrila, že keď jazdia ľudia na koňoch po obci, tak by si 

aspoň tie extrementy po koni upratali. Pán Anton Fiala navrhol, aby sa upozornili majitelia 

koní, aby nechodili na koňoch po obecných komunikáciách. 

 

Pán Ing. Jozef Gendiar navrhol, aby sa spravilo ozvučenie Kultúrneho domu, pretože 

veľakrát nepočuje čo hovoria daní rečníci. 

 

Pani Mária Pšenková navrhla, aby sa odstránili v kultúrnom dome rozkladacie stoličky, 

pretože keď sa robí ples alebo „veselica“ sú tam stiesnené podmienky a obmedzená kapacita. 

Na to reagoval starosta, že podľa jeho názoru je lepšie tieto stoličky tam nechať, ale keď 

príde návrh na prerokovanie, nemá s tým žiaden problém. 

 

Pani Marta Čerňanská navrhla vymeniť dosky na stolovanie v areáli TJ. 

 

5. Záver 

Nakoľko sa už nikto z prítomných nehlásil k slovu, starosta obce poďakoval všetkým za 

účasť na tomto verejnom zhromaždení, za to, že niektorí občania svojimi pripomienkami 

napomohli starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu pri riešení budúcich problémov v našej 

obci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Bobot Zápisnica z verejného zhromaždenia obce Bobot 

 

- 5 - 

Príloha: 

Verejné zhromaždenie občanov obce Bobot 13.4. 2013 

 

                                         Príhovor starostu obce 

 

 

 

Prv než sa dostanem k jednotlivým bodom a témam čo sme v roku 2012 

urobili a čo chceme v roku 2013 urobiť, chcel by som spomenúť, že po 

minulom roku 2011, kedy sa verejné zhromaždenie konalo už 14.1.2012 som 

bol upozornený pánom Ing. Antonom Doktorom na to, že verejné 

zhromaždenie občanov zvoláva obecné zastupiteľstvo a nie starosta obce. 

Preto som čakal tak ako ostatný občania, kedy bude verejné zhromaždenie 

občanov zvolané.   

 

No  a teraz k jednotlivým bodom. 

V roku 2012 sme začali pracovať so stavom finančných prostriedkov 44.000 

Eur. 

Ak dovolíte rád by som pár slovami spomenul to čo sa nám v minulom roku 

podarilo zrealizovať a taktiež upriamiť pozornosť na to čo nás v tomto 

roku čaká. Prvé obecné zastupiteľstvo v. r. 2012 sa konalo 27.1. 2012 Na 

tomto zasadnutí sa prejednával môj návrh na zlúčenie ZŠ a MŠ do jedného 

samostatného subjektu Základná škola s materskou školou a tento návrh 

bol odložený na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva. Druhý dôležitý 

bod rokovania bolo schválenie investičného zámeru výmeny okien a dverí 

Na ZŠ a MŠ a ŠJ z vlastných prostriedkov ak obec nebude úspešná v 

aktuálnych žiadostiach o dotácie. Zároveň na tomto zastupiteľstve bola 

schválená komisia pre záchranu kultúrnej pamiatky Farského kostola v 

Bobote, ktorá by sa mala touto činnosťou zaoberať. 29.2. 2012 bolo zvolané 

obecné zastupiteľstvo, ktoré ale z dôvodu malej účasti poslancov nebolo 

uznášania schopné. Ďalšie obecné zastupiteľstvo bolo zvolané 23.3. 2012 

Hlavným bodom bolo neschválenie spojenia našich ZŠ a MŠ do jedného 

subjektu napriek tomu že bolo skutočne odborným a praktickým spôsobom 

vysvetlené aký prínos pre obec by toto zlúčenie malo. Taktiež sa 

prejednávalo schválenie investičných akcií  a to oprava 

výmoľu pri bytovke č. 319, dotiahnutie osvetlenia pri tejto bytovke až po 

most, maľovanie  a oprava schodišťa chodba a vchod do obecného úradu.        

Ďalšie obecné zastupiteľstvo sa konalo 6.5.2012.Tu sa prerokovával 

viacročný rozpočet obce a schvaľovali sa nový členovia do školských rád za 

zriaďovateľa. 

Schválená bola oprava výmoľu pri bytovke č.319,dotiahnutie osvetlenia a 

oprava cesty pri reštaurácii Marta a ihrisku v hodnote 6.000 Eur. Schválená 

bola oprava rekonštrukcia WC,sprchy,šatne TJ v hodnote 3.320 Eur. 

Navrhnuté bolo tiež schválenie odkúpenie pozemku od p. L. Pieružka v 
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hodnote cca 11.000 Eur. 

Schválené bolo ešte zakúpenie prenosnej ozvučovacej aparatúry v hodnote 

390 Eur. Ďalšie obecné zastupiteľstvo sa konalo 16.6. 2012.Schválený bol 

viacročný rozpočet obce, ďalej bolo schválené VZN č.1/2012 o určení 

školského obvodu ZŠ v Bobote. Tiež bolo schválené VZN č.2/2012 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku 

školstva. Schválený bol ďalej záverečný účet obce na rok 2011. 

Prehodnotená a schválená bola Výmena okien a dverí ZŠ,MŠ a ŠJ až v roku 

2013, nakoľko neboli známe výsledky z podaných žiadostí o dotácie. Ďalej 

bolo na tomto zastupiteľstve schválené zakúpenie novej kosačky v hodnote 

4.000 Eur. Obecné zastupiteľstvo 11.7. 2012 Schválené boli náklady spojené 

s čistením potokov úpravou plochy pri cintoríne a budovaní 

protipovodňovej zdrže /jazera,klziska uznesenie č.100/2011/.Tu chcem 

upozorniť na skutočnosť že môj pôvodný návrh na realizáciu týchto prác 

bola suma 3.255,10 Eur na úpravu, rozšírenie cintorína a 651,02 Eur na 

vybudovanie protipovodňovej zdrže. Na základe protinávrhu poslanca p. 

Ing. Borisa Michaličku, ktorý uvedené práce nazval Brutálne vysokou 

,bezdôvodnou a nezmyselnou investíciou bol schválený protinávrh v  

hodnote 3.000 Eur, čiže mi nezostávalo nič iné ak som chcel práce ako tak 

ukončiť vytiahnuť peniaze z vlastného vrecka respektíve zohnať 

sponzorské príspevky v hodnote 906,12 EUR čo som aj urobil a zohnal som 

sponzorské  príspevky v hodnote 3.590 EUR. 
Všetci tí ktorý máte prehľad  o situácii okolo našich potokov a aj 

vybudovanej protipovodňovej zdrže dúfam že iste viete aká to bola 

bezdôvodná, nezmyselná a brutálne vysoká investícia. Schválených bolo 

ešte 2.000 Eur na zásyp rigolu pri cintoríne. Taktiež bolo schválené 

zakúpenie umývačky riadu do ŠJ v hodnote 2000Eur. Obecné 

zastupiteľstvo 7.9.2012 Prerokovaná bola možná výstavba obecných 

nájomných bytov, ďalej bolo prerokovávané VZN č. 2/2008 o Chove a 

držaní zvierat z dôvodu susedských sporov. Schválené boli nové 

prevádzkové doby pohostinstiev a reštaurácií. Schválený bol ďalej Štatút 

obce Bobot a tiež bolo schválené zakúpenie nového počítača na ekonomický 

úsek v hodnote 800 Eur. Obecné zastupiteľstvo 17.10. 2012 Schválený bol 

spôsob výstavby obecných nájomných bytov formou kúpy. Schválené bolo 

VZN č. 3/2012 o chove a držaní zvierat na území obce Bobot. Schválený bol 

cenník reklamy a inzercie na oficiálnej stránke obce Bobot. Schválené bolo 

zakúpenie školských lavíc a stoličiek  do ZŠ v sume 1700 Eur. OZ 

23.11.2012 Schválené bolo VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatku za 

komunálne odpady. Schválená bola tiež realizácia orientačného označenia 

názvov ulíc obce Bobot v hodnote 2000 Eur. Schválená bola ďalej čiastka 

1.800 Eur na projektovú dokumentáciu sanácie vlhkosti kostola v Bobote z 

dôvodu podania žiadosti na získanie finančných prostriedkov z MK SR. 

Ďalej sme schválili zriadenie Obecného hasičského zboru v Bobote a bol 

schválený aj veliteľ obecného hasičského zboru, ktorým sa stal p. Marián 
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Džubina ml. Prerokovaný bol návrh rozpočtu na rok 2013. 

OZ 21.12. 2012 Schválený bol rozpočet Obce Bobot na rok 2013, ďalej bola 

schválená nová cena za odpredaj pozemkov obyvateľom bytoviek č. 313 a č. 

319 v zmysle zákona v sume 0,664 Eur za m2. 

Čo sa týka kultúrnych podujatí, ktoré obec organizovala alebo pomohla pri 

organizovaní spomeniem aspoň niektoré. V januári to bol trojkráľový 

koncert dychovej hudby Boboťanka, vo februári koncert speváckeho zboru 

slovenských učiteľov. V máji sadenie mája a deň matiek. V júni sa konal v 

našej obci Zumba  maratón. V septembri sa naša obec zúčastnila pretekov 

dračích lodí na Váhu v Trenčíne. V dňoch 28 a 29.septembra sme 

organizovali oslavy 680 rokov založenia obce respektíve prvej písomnej 

zmienky a hodové slávnosti. 

V októbri sme v rámci mesiaca úcty k starším organizovali posedenie s 

našimi dôchodcami a v decembri stretnutie detí pri soche Svätého 

Mikuláša. 

 

V roku 2012 sme podali štyri žiadosti o získanie finančných prostriedkov 

formou dotácií a to V rámci zelenej investičnej schémy zateplenie a výmena 

okien a dverí obecných budov z Environmentálneho fondu, Oprava, 

zateplenie a rekonštrukcia strechy ZŠ z Ministerstva Školstva, Zateplenie 

obvodového plášťa a výmena okien a dverí ZŠ z Ministerstva školstva, V 

rámci programu obnovy dediny bola podaná žiadosť na vybudovanie 

detského ihriska. Na všetky tieto žiadosti bola spracovaná a podaná 

kompletná dokumentácia. 

 

Rok 2012 sme končili so stavom finančných prostriedkov na všetkých 

účtoch v sume 45.000 EUR začínali sme so stavom 44.000 eur a v priebehu 

roka mimo bežných výdajov sme investovali takmer 40.000 Eur. Podobne 

ako v roku 2011. 

 

Dovolím si tvrdiť, že ak by sa bolo hospodárilo a investovalo v minulých 

obdobiach  takýmto spôsobom tak by naša obec vyzerala podstatne inak a 

to krajšie, čistejšie a modernejšie čo by malo byť našim cieľom. 

Chcel by som zdôrazniť, že výsledkom toho čo sa v obci urobí, zdokonalí, 

vylepší a skrášli by nemalo byť úlohou len pre starostu obce ale na 

celkovom výsledku by sa mali podieľať všetci poslanci obecného 

zastupiteľstva. 

  

V roku 2012 Sa uskutočnilo alebo bolo zvolaných 10 obecných 

zastupiteľstiev na ktorých sa z poslancov obecného zastupiteľstva p. Dana 

Zápotočná zúčastnila 3x, p. Ján Mokráň 4x - bol však dlhodobo PN, p. 

Juraj Jánošík 6x, p. Peter Minárik 6x,p. Jozef Marušek 9x, p. Boris 

Michalička 10x a p. Luboš Hloža10x. 

Vo všeobecnosti by som chcel poznamenať a vyjadriť presvedčenie že práca 
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poslanca obecného zastupiteľstva by nemala začínať a končiť len účasťou 

na zvolanom obecnom zastupiteľstve. 

 

V roku 2013 by malo byť hlavnou úlohou cieľom výmena okien a dverí na 

ZŠ,MŠ a ŠJ, Oprava a rekonštrukcia strechy a komína na budove ZŠ , 

zateplenie obvodového plášťa na budove ZŠ. 

Čo sa týka zatepľovania ostatných obecných budov všetko závisí od 

úspešnosti v podaných žiadostiach o dotácie. 

Veľkou úlohou, ktorá nás čaká je výstavba obecných nájomných bytov. 

Vážne by sme sa mali zaoberať opravou budovy domu smútku, a opravou 

budovy Kultúrneho domu od cesty a zastávky kde je v havarijnom stave 

schodište a balkón. Potrebné bude taktiež opraviť asfaltové výmoli na 

miestnych komunikáciách aspoň tie najnutnejšie. Bol by som veľmi rád, 

keby sa nám podarilo schváliť a podať žiadosť na získanie dotácie na 

vybudovanie kanalizácie vrátane ČOV. Projektová dokumentácia a 

kompletná žiadosť musí byť spracovaná a odovzdaná do konca októbra 

2013. 

Zatiaľ sme získali dotáciu z MŠSR 34.876 Eur, na Opravu a rekonštrukciu 

strechy na budove ZŠ, s veľkou pravdepodobnosťou by sme mali získať aj 

ďalších 80.596 Eur na zateplenie obvodového plášťa a výmenu okien a 

dverí na  budove ZŠ, tu chcem pripomenúť že z tejto budovy nám pri 

schvaľovaní vyradili okná na hornom poschodí preto že tam je trieda MŠ a 

keďže školy nemáme spojené o čo som sa usiloval ak sa dobre pamätáte tu 

sme vyslovene nezmyselne prišli o 15.000 EUR , ktoré budeme musieť 

vyčleniť z vlastných prostriedkov a mohli byť použite na iný dôležitý účel. 

 

V závere mi ešte dovoľte aby som sa vrátil na začiatok roka 2012 na prvé 

zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 27.1. 2012, kde som upozornil na závažné 

nedostatky pri financovaní a realizácii investičnej akcie výstavby 

Multifunkčného ihriska, kde ma p. Mgr. Rudolf Žák vyzval že ak som 

takéto závažné skutočnosti zistil mal by som vo veci konať. Z tohto dôvodu 

som písomne požiadal Hlavnú kontrolórku obce p. Ing. Veroniku Filinovú o 

kontrolu plnenia uznesení v minulom období. Ak dovolíte prečítam Vám 

stanovisko hlavnej kontrolórky, ktoré uvádza v svojej správe o výsledku  

kontroly plnenia uznesení. 

 

                                Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení 

  

Na základe písomnej žiadosti zo dňa 15. 02. 2012 od starostu obce bola 

vykonaná   kontrola plnenia uznesení OZ v rokoch 2007 – 2010, ktoré 

súvisia s čerpaním finančných prostriedkov v týchto obdobiach. Pri 

kontrole som sa nevenovala všetkým sľubom a úlohám uloženým starostovi 

a obecnému zastupiteľstvu, ku ktorým neboli prijaté žiadne uznesenia a ani 

všetkým prijatým uzneseniam. Zamerala som sa na významnejšie uznesenia 
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týkajúce sa použitia finančných prostriedkov obce. 

Uznesenie č. 13/2009 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Spolufinancovanie viacúčelového ihriska z finančných prostriedkov obce vo 

výške 16. 600,00 Eur (500.092,-Sk) Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov OZ. 

V skutočnosti na realizáciu viacúčelového ihriska bolo vynaložených 

78.668,99 Eur. Obec získala z Úradu vlády dotáciu vo výške 39.832,70 Eur a 

z vlastných prostriedkov na výstavbu ihriska použila 38.836,29 Eur, či že o 

22.236,29 Eur (669.890,47 Sk) viac v porovnaní so schválenou čiastkou 

spolufinancovania. 

OZ  bolo o výške použitých prostriedkov niekoľkokrát oboznámené. 

Okrem iného niektorí poslanci OZ v Bobote boli členmi výberovej komisie 

zvolenej pre výber dodávateľa a realizátora viacúčelového ihriska. 

To znamená, že už pri výbere vedeli predpokladanú cenu realizácie 

viacúčelového ihriska. K výsledku výberového konania – vybraný realizátor 

viacúčelového ihriska nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

Kontrolnou činnosťou boli zistené viaceré nesplnené uznesenia, pričom v 

správe neuvádzam všetky. Spomedzi nich však k najzávažnejším patrí 

realizácia viacúčelového ihriska, ku ktorej bola schválená podstatne nižšia 

čiastka v porovnaní so skutočnými nákladmi zaplatenými z vlastných 

prostriedkov. 

 

Tým OZ porušilo §11, ods. 4 bod a) zákona č. 369/1990 Z. z. O obecnom 

zriadení, ktoré má podľa uvedeného zákona „ určovať zásady 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý 

užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a 

kontrolovať hospodárenie s ním.“ 

Obec v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení má majetok 

zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne 

nezmenšený zachovať. S prostriedkami obce je potrebné hospodáriť 

efektívne a hospodárne. 

 

Spracovala: Ing. Veronika  Filinová  31. 03. 2012 

 

 

Na základe tohto zistenia verejne vyzývam tých čo sa podieľali na 

nehospodárnom vynakladaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce 

a štátu pri financovaní stavby Multifunkčného ihriska v hodnote 22. 236,29 

Eur aby tieto finančné prostriedky obci vrátili.        

 

                                   

Ďakujem za pozornosť. 


