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Prezenčná listina  

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža  

 p. Ing. Juraj Jánošík  neospravedlnený 

 p. Jozef Marušek  

 p. Ing. Boris Michalička  ospravedlený 

 p. Peter Minárik  ospravedlnený 

 p. Ján Mokráň   

 p. Dana Zápotočná    

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová   

   

Zapisovateľka: p. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie návrhu zmeny uznesenia č.18/2013 – zmena zmluvného dodávateľa 

výstavby obecných nájomných bytov  

4. Schválenie návrhu uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ako ustanovujúceho 

valného zhromaždenia pre založenie obecnej obchodno- stavebnej spoločnosti 

5. Rôzne  

6. Došlá pošta 

7. 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, navrhol overovateľov zápisnice, zapisovateľku zápisnice a oboznámil 

prítomných s programom rokovania OZ. Starosta obce navrhol zmenu programu bod č. 2 

Kontrola uznesení presunúť  na bod č.4  z dôvodov , že p. poslankyňa  Bc. D. Zapotočná musí 

odísť skôr z rokovania OZ do práce. 

 

Overovatelia zápisnice:  

- p. Ján Mokráň 

- p. Ľuboš Hloža 

 

Zapisovateľka zápisnice: p. Marcela Bartošová 

Prítomní: 4 poslanci (  p. Ľ. Hloža, p. J. Marušek, p. J. Mokráň, Bc. D.Zapotočná ) 

Neprítomní :  3 poslanci (Ing. B. Michalička, Ing. J. Jánošík ,p. P. Minárik) 

 

OZ v Bobote č. 33 schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice a program rokovania OZ so 

zmenou bod č.2 Kontrola uznesení presunúť na bod č.4 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

 

2. Schválenie návrhu zmeny uznesenia č.18/2013 – zmena 

zmluvného dodávateľa výstavby obecných nájomných bytov  

Uznesením č.18/2013 Obecné zastupiteľstvo v Bobote schválilo investičný zámer obstarania 

nových nájomných obecných bytov , formou kúpy novovybudovaných bytov - financovanie 

prostredníctvom úveru a dotácie poskytnutej Štátnym fondom rozvoja bývania, pričom nový  

bytový dom bude postavený spoločnosťou DETECH s. r. o., čo deklaruje aj udelenie 

splnomocnenia starostovi obce Ľubomírovi Tunegovi na uzatvorenie zmluvy o budúcej 

zmluve so spoločnosťou DETECH s. r. o. ako zmluvným dodávateľom. Nakoľko spoločnosť 

DETECH s. r .o. musí znášať všetky náklady na vybudovanie bytového domu od začiatku 

výstavby až po predaj obci Bobot na základe zmluvy o budúcej zmluve , rozhodla sa 

spoločnosť DETECH s. r. o. vstúpiť do konzorcia so spoločnosťou HYDROS Bánovce nad 

Bebravou s. r. o., ktorá bude zároveň zmluvným partnerom obce pri výstavbe bytového domu. 

Starosta obce Ľ. Tunega vysvetlil poslancom OZ , že nakoľko investície na výstavbu 

obecných nájomných bytov sú vysoké musí spoločnosť DETECH  s. r. o. vstúpiť do 

konzorcia so spoločnosťou HYDROS s.r.o.  Bánovce nad Bebravou. Starosta predložil 

poslancov vypracované projekty bytového domu a podotkol , že v 16 bytovom dome budú 2 

jednoizbové byty , 8 dvojizbových bytov  a 6 trojizbových bytov. Počet bytov sa musel 

upraviť , aby sme spĺňali podmienky na poskytnutie dotácie zo Štátného fondu rozvoja 

bývania.Poslanec J. Marušek sa spýtal starostu, či sa nezmení štandard bytov, keď do 

výstavby budú zapojené dve firmy , starosta ubezpečil poslanca  OZ, že štandard bytov sa 

určite nezmení a bude dodržaný.  
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OZ v Bobote č.34 schvaľuje: 

Schvaľuje zmenu zmluvného dodávateľa zo spoločnosti 

DETECH s. r. o. na spoločnosť HYDROS s. r. o. Bánovce 

nad Bebravou   

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

 

 

3.Schválenie návrhu uznesenia zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva ako ustanovujúceho zhromaždenia pre 

založenie obecnej obchodno – stavebnej spoločnosti  

 

Starosta obce Bobot Ľ. Tunega prečítal dôvodovú správu ,týkajúca sa zvolenia konateľa 

obecnej obchodno - stavebnej spoločnosti, ktorú schválilo OZ na minulom rokovaní dňa 

24.6.2013. Do 1.1.2013 mohol konateľa s. r .o vykonávať aj starosta obce , ale nakoľko sa 

zmenil zákon musí obecné zastupiteľstvo schváliť konateľa spoločnosti.  

Poslanec Ľ. Hloža sa spýtal, či danú funkciu môže vykonávať aj občan obce alebo len 

poslanec OZ. Starosta upresnil , že funkciu  konateľa môže vykonávať aj občan obce ale 

samozrejme , že by mal mať nejaké znalosti, minimálne strednoškolské vzdelanie, mal by byť 

odborne zdatný , kreatívny a komunikatívny človek . 

Poslanec Ľ. Hloža navrhol zamestnanca obce p. M. Michaličku alebo prisediacu Bc. A. 

Mikuškovú . Pani Mikušková sa vyjadrila , že ona v zmysle zákona danú funkciu nemôže 

vykonávať. Ľ. Tunega starosta obce navrhol a chcel osloviť za konateľa spoločnosti poslanca 

OZ Ing. B. Michaličku alebo Ing. J. Jánošíka členov finančnej komisie, ale nakoľko sa  

dvakrát po sebe  rokovania OZ nezúčastnili , kde sa prerokovával bod – výber konateľa 

spoločnosti tak sa nemôžu  osobne vyjadriť. Starosta obce navrhol poslancom OZ , že 

poslancov Ing. B. Michaličku a Ing. J. Jánošika písomne požiada o vyjadrenie , či sú ochotní 

prijať funkciu konateľa s. r. o. Bobot. Pán J. Marušek podal návrh , že konateľa by mohol 

vykonávať aj p. F. Kyselica, ktorý veľmi dobre rozumie stavebným veciam. Pán Kyselica 

reagoval, že to je veľmi zodpovedná funkcia a sú tu mladší občania na uvedenú pozíciu, 

zároveň podotkol , že navrhovaných poslancov Ing. Michaličku a Ing. J. Jánošíka by vylúčil 

z navrhovaných, keďže sa rokovania nezúčastnili.  

Po diskusii pán starosta navrhol schváliť kandidátov za konateľa spoločnosti obce Bobot 

v poradí (ak budú s uvedenou funkciou súhlasiť) nasledovne : 

1, Ing. Boris Michalička  

2, Ing. Juraj Jánošík 

3, p. Maroš Michalička  

OZ v Bobote  č. 35 schvaľuje: 

zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov tak, 

že schvaľuje 3 kandidátov na funkciu prvého konateľa 

spoločnosti konajúceho za spoločnosť samostatne 

v nasledujúcom poradí, pričom súhlas kandidáta 

s funkciou konateľa spoločnosti bude prílohou na zápis 

spoločnosti do OR OS Trenčín.  

kandidát č.1 - Ing. Boris Michalička nar. 30.8.1979 

bytom Bobot č.19, 

alebo 
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kandidát č.2 - Ing. Juraj Jánošík nar. 4.11.1978 bytom 

Bobot č.364, 

alebo 

kandidát č.3 - Maroš Michalička nar. 1.1.1972 bytom   

Bobot č.18. 

(príloha č.2 ) 

Za uznesenie hlasovali: 3 poslanci ( p.Ľ. Hloža , p. J: 

Marušek , p. J. Mokráň ) 

Zdržala sa : Bc. D. Zápotočná 

 

2. Kontrola uznesení  

Zasadnutia OZ – rok 2011 

 

Uznesenie č.96/2011–výmena brány MŠ a ZŠ–  uznesenie splnené 

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  

 

Zasadnutie OZ - 23.3.2012 

 

Uznesenie č.19/2012 – odpredaj pozemku obyvateľom bytoviek č.313 a č.319 –uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ – 16.6.2012 

 

Uznesenie č.43/2012 – výmena okien a dverí MŠ, ZŠ, ŠJ – uznesenie splnené 

 

Zasadnutie OZ 23.11.2012 

 

Uznesenie č.78/2012 – realizácia orientačného označenia názvov ulíc obce Bobot a sume 

2000 euro – uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ 23.3.2013 

 

Uznesenie č.15/2013- schválenie finančnej podpory na oslavy 70.výročia TJ Tatran Bobot 

v sume 1000 eur – uznesenie splnené 

 

Zasadnutie OZ 26.4.2013 

 

Uznesenie č. 18/2013 – schválenie investičného zámeru obstarania nájomných bytov formou 

kúpy – presná formulácia uznesenia v zmysle platnej legislatívy – uznesenie trvá 

Uznesenie č. 19/2013 – podanie žiadosti na získanie dotačných zdrojov , spracovanie 

projektovej dokumentácie na výstavbu kanalizácie a ČOV ( v hodnote cca 5000 eur)- 

uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ 19.6.2013 

 

Uznesenie č. 22/2013 – schválenie záverečného účtu obce Bobot za rok 2012 – uznesenie 

splnené 
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Uznesenie č. 23/2013 – schválenie zmeny uznesenia č.7/2013 a č. 18/2013 – zmena počtu 

bytov z 9 na 16 (výstavba obecných nájomných bytov) – uznesenie splnené 

Uznesenie č. 24/2013 – schválenie finančnej čiastky 8.300 € oprava schodišťa balkóna 

kultúrneho domu – uznesenie splnené čiastočne a trvá 

Uznesenie č. 25/2013 – neschválenie protinávrhu Ing. B. Michaličku na zriadenie obecnej 

stavebno - obchodnej prevádzky až po pripravení požadovaných podkladov- uznesenie 

splnené 

Uznesenie č. 26/2013 – schválenie zriadenia obecnej stavebno - obchodnej prevádzky obce 

Bobot – uznesenie splnené čiastočne – jeho ďalšie plnenie je predmetom dnešného rokovania. 

Uznesenie č. 27/2013 – schválenie výberovej komisie na výber dodávateľa na výmenu okien 

MŠ a ZŠ – uznesenie splnené 

Uznesenie č. 28/2013 – schválenie výberovej komisie na výber zhotoviteľa  projektovej 

dokumentácie – kanalizácia obce Bobot – uznesenie splnené 

Uznesenie č. 29/2013 – schválenie preplatenia dovolenky starostovi Ľ . Tunegovi ( 20 dní) – 

uznesenie splnené 

Uznesenie č. 30/2013 – schválenie finančnej čiastky 1000 euro na úpravu areálu futbalového 

ihriska TJ Tatran Bobot – uznesenie splnené 

Uznesenie č. 31/2013 –schválenie prevádzky KELO – výroba a rozvoz pokrmov 

a prevádzkových hodín – uznesenie splnené 

Uznesenie č. 32/2013 – schválenie stávkového terminálu v pohostinstve TJ Tatran Bobot – 

uznesenie splnené 

 

3. Rôzne 

Poslanec J. Marušek  upozornil starostu obce na vzniknutú dieru nad kanálom pri fabrike  

Ludoprint a.s.Starota obce poznamenal , že o tom vie ale pokiaľ to je na hlavnej ceste to spadá 

pod správu ciest. Treba zistiť presne kde sa diera nachádza a ak je to na obecnom pozemku 

budeme to riešiť. 

 

Slečna Z. Čerňanská v súvislosti s opravou ciest sa spýtala kedy sa budú opravovať aj 

miestne komunikácie , upresnila miestna komunikácia pri bytovke č.319 ( pri potoku) . 

Ľ . Tunega starosta obce reagoval , že miestne komunikácie sa opravovali minulý rok ale 

pokiaľ bude treba viac opráv stavebná komisia posúdi opravy a financie sa naplánujú na 

budúci rok do rozpočtu. 

 

Poslanec J. Mokráň sa spýtal na problém, ktorý sa riešil minulý rok  – oplotenie rodinného 

domu č.352 v časti Bobotská Lehota p. J.Šlosára – starosta obce odpovedal , ža p. Šlosár na 

výzvu obce nereagoval ústretovo a je na jeho zodpovednosti , ak sa na miestnej komunikácii 

niečo stane. 

 

Pani M.Pšenková  sa spýtala na opravu kamenného  mostu pri s.č. 226 , ktorý je v zlom stave 

a zosúva sa do kanála, v prípade veľkej vody by mohlo dôjsť aj k záplave okolitých domov. 

Starosta obce reagoval , že danú vec  budeme riešiť  súčasne s kanilizáciou.  

Zároveň p. M. Pšenková sa informovala na obleky pre hasičov , nakoľko sú už dlhšiu dobu 

objednané a ešte ich nedodali, treba ich urgovať a prípadne žiadať zľavu. Podotkla , že pokiaľ 

by sa  tento rok neopravovala požiarna zbrojnica, aby sa doobjednali ešte hasičské obleky do 

počtu 10 kusov. Starosta obce sa vyjadril, že požiarna zbrojnica by sa mala opravovať , keď 

sa nebudú dať robiť práce vonku, ale pokiaľ hasiči chcú doobjednať obleky , treba podať 

písomne žiadosť  a tento rok sa zákupia ešte obleky z rozpočtu obce a zbrojnica sa opravovať 

nebude  . 
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Pani Bc. A.Mikušková požiadala starostu obce o častejšie vyhlasovanie v obecnom rozhlase 

,aby občania nevhadzovali do potoka všetok odpad, s ktorým nevedia čo spraviť. 

 

Pán Ľ. Hloža pozmnamenal , že treba upozorniť p. K. Pšenku s.č 39 na ošetrenie ovocných 

stromov na jeho pozemku , pretože na križovatke na hlavnú cestu je zlý výjazd z dovôdu 

neprehľadnosti na vozovku.V súvislosti so zlým výjazdom vozidlom na hlavnú cestu 

poznamenala Z. Čerňanská aj na výjazd pri starom mlyne pozemok - záhrada  Ing. J.Gálika 

(kríky a ovocné stromy) Starosta obce ubezpečil, že upozorní majiteľov  pozemkov p. 

K.Pšenku a Ing J.Gálika o nápravu. 

 

Poslanec J. Mokráň  upozornil, že cesta pri ihrisku je už znovu rozbitá a treba to riešiť. 

Ľ.Tunega povedal , že o tom vie a bude to riešiť s firmou , ktorá cestu opravovala v rámci 

reklamácie. 

 

 

V bode rôzne starosta obce oboznámil poslancov OZ ako aj občanov o vybudovaní 

kanálizácie ,kde zásadným problémom je pozemok , na ktorom by  sa mala vybudovať 

čistička (ČOV). 

Starosta navrhol dve verzie : 

1, -pozemok v areáli družstva v časti Bobotská Lehota  - ale  nakoľko pozemky družstva sú v 

nájme od sukromných vlastníkov , predseda družstva Ing. M. Ježík nemôže uzatvoriť 

nájomnu zmluvu, pretože je sám nájomcom , takže v tomto prípade tento pozemok nepripadá 

do úvahy. 

2, - pozemok p. RNDr.Ing. P. Tarinu  a jeho synovcov v časti Bobotská Lehota ( s.č. 157 - 

záhrada) – starosta obce oslovil majiteľov uvedeného pozemku o odkúpenie pre obec. Na 

základe telefonického rozhovoru majitelia nesúhlasia s odpredajom ale ponúkli obci len 

prenájom pozemku na 15 rokov. Poslanci OZ sa vyjadrili, že by bolo najlešie odkúpenie 

pozemku, ale pokiaľ majitelia nebudú súhlasiť s odpredajom schválili vstúpiť do jednania 

o nájme s majitelmi pozemku do sumy 400 €, s podmienkou, že do zmluvy treba zakotviť , že 

pokiaľ projekty z fondov  na kanalizáciu neprejdu nájom bude neplatný. 

 

OZ v Bobote č.36 schvaľuje: 

Vstúpiť do jednania s majitelmi pozemku na výstavbu 

čističky o nájme do 400 € 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

 

Na rokovanie OZ prišla hlavná kontrolórka Ing. V. Filinová 

 

Ďalším  bodom do rôzneho starosta obce  informoval poslancov OZ , že oprava schodišta na 

kúlturnom dome nás stala doposiaľ cca 3 300 € a schválené finacie boli 8 300 €. Teba zvážiť 

či ostatné finacie použijeme na zateplenie a náter fasády len na prednej časti KD alebo na 

vyspravenie omietok , oprava rín a náter stien kompletného KD. Starosta podotkol , že pokiaľ 

dotácie nedostaneme čo je dosť pravdepodobné z listu , ktorý zaslal Enviromentálny fond  

( príloha č.3) a z vlastných prostriedkov určite zatepľovať nebudeme  pre nedostatok financií. 

Poslanci OZ súhlasili s opravou fasády kompletného KD. 

 

OZ v Bobote č.37 schvaľuje: 

Zo zostavajúcej sumy 5000 € opravu fasády celého 

kulturného domu – oprva rín, vyspravenie omietok KD 

a nový náter podľadov a fasády  KD 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 
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Hodové slávnosti obce Bobot  - starosta obce vyzval poslancov OZ , či budeme tento rok 

organizovať tradičné  hodové slávnosti ( 28.9.2013 - 29.9.2013) Na základe ponuky do 

programu hodových slávností by sa zaradilo vystúpenie Jadranky s doprovodom kapely , 

ktorá by hrala aj na tanečnej  zábave do 02,00 hodiny v sobotu 28.9.2013 v sume 650 €. 

 

OZ v Bobote č.38schvaľuje: 

Organizovanie hodových slávností a vystúpenie Jadranky 

s doprovodom kaply v sume 650 € 

Za uznesenie hlasovali: 3 poslanci ( p. Ľ.Hloža , p. J. 

Mokráň, Bc. D.Zápotočná) 

Zdržal sa : 1 poslanec ( p. J.Marušek) 

4. Došlá pošta 

Dňa 1.8.2013 do došlej pošty obecného úradu boli doručené žiadosti od Mudr. I.Godála 

a Mudr. M. Pšenčíka na vymaľovanie priestorov zdravotného strediska Bobot .Starosta obce  

povedal , že finacie na vymaľovanie priestorov zdravotného strediska sa zakonponujú do 

rozpočtu obce v  I. polroku 2014 . V súvislosti s lekármi poslanec Ľ. Hloža poznamenal, že 

veľa občanov našej obce sa mu sťažovali na služby Mudr.M.Pšenčíka ( neskoré príchody 

lekára, dlhá čakacia doba objednania, nezdvíhanie telefóna v ordinácií lekára...) 

 

Vedúca  ŠJ  p. M. Bartošová podala žiadosť o zakúpenie odsávača pár do školskej kuchyne, 

nakoľko pri používaní zariadení kuchyne ( smažniaca panvica, sporáky ) dochádza 

k znehodnocovaniu stien a stropu kuchyne. Predložila aj cenové ponuky na odsávač pár 

v dvoch verziách . 

1, odsávač pár nad nad smažiacu panvicu + príslušenstvo( najnutnejšie ) – v cene 1220 € 

2, odsávač pár nad panvicu + odsávač pár nad sporáky + prislušenstvo – v cene 2239 €. 

Poslanci OZ schválili ponuku č. 1 v sume 1220 € 

 

OZ v Bobote č.39schvaľuje: 

Zakúpenie odsávača pár do školskej kuchyne v hodnote 

1220 € 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

  

DHZ v Bobote v zastúpení predsedu pani Marty Čerňanskej podal žiadosť o konanie 

Hasičského športového dňa, ktorý sa má konať 14.9.2013 na miestnom futbalovom ihrisku. 

OZ s akciou súhlasilo. 

OZ v Bobote č.40 schvaľuje: 

Konanie Hasičského športového dňa – 14.9.2013 v areáli  

futbalového  ihriska Bobot 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

 

Do došlej pošty obecného úradu bola doručená  sťažnosť p. P. Pšenku s.č 141 na suseda R. 

Brilaka na nelegálnu stavbu (chlievy ) a sťažnosť M. Križana s. č 357 na preverenie legálnosti 

prestavby rodinného domu  Ing. O.Krúpu. Pán starosta informoval poslancov OZ , že uvedené 

sťažnosti sa už riešia cez Spoločný  stavebný úrad mikroregiónu – v obidvoch prípadoch bude 

zvolaný štátny stavebný dohľad. 
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Dňa 10.9.2013 bola doručená sťažnosť od pani G.Valovej s.č. 168 na suseda p. J. Hudeca – 

znehodnotený plot a vulgárne vyjadrovanie voči jej osobe. Starosta vyzval komisiu stavebnú a 

verejného poriadku ,aby navštívila p. Valovú a danú situáciu zhodnotila. 

5. Záver 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta obce poďakoval 

poslancom a všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: p. Ján Mokráň   

 p. Ľuboš Hloža  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

Zapisovateľka zápisnice : p. Marcela Bartošová  
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Príloha č.1    
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Príloha č.2 

Podľa  § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení:  

Obecné zastupiteľstvo zakladá obchodnú spoločnosť v nasledujúcom znení:  

1/ Obchodné meno  - Bobot - Stav, s.r.o. 

2/ Sídlo   - Bobot 56, 913 25 

3/ Právna forma  - spoločnosť s ručením obmedzeným  

4/ Predmet činnosti  -  

 

18.1 Prípravné práce k realizácii stavby 

18.2 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien  

18.3 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov  

18.5 Stavebné cenárstvo  

19.1 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

20.1 Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla  

20.4 Sťahovacie služby  

22.1 Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností  

22.2 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu  

22.5 Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach  

22.6 Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov 

ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 

25.1 Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 

 25.2 Prenájom nehnuteľností  spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom 

25.3 Prenájom hnuteľných vecí 

27.4 Vedenie účtovníctva 

31.3 Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu  

31.6 Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť  

31.15 Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie  dopravných značiek 

31.16 Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 

31.19 Diskotekárska činnosť 

31.23 Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 

31.24 Správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu  

 

5/ Základné imanie  - 5.000 € 

6/ Rozsah splatenia ZI - 5.000 € 

7/ Spoločníci   - Obec Bobot 

      Bobot 56, 913 25 

      IČO: 00 311 421 

      Vklad spoločníka: peňažný  

      Výška vkladu spoločníka: 5.000 €  

      Vklad splatený vo výške: 5.000 €  

8/ Štatutárny orgán  - vymenovaný valným zhromaždením   

9/ Konanie za spoločnosť - Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne  

10/ Rezervný fond  - Spoločník splatil pri založení spoločnosti na vytvorenie  

       rezervného fondu sumu 5% základného imania, pričom  

       rezervný fond sa každoročne dopĺňa o 5% z čistého zisku 
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       vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia 

       výšky rezervného fondu 10% základného imania 

11/ Predpokladané náklady - 1000 € 

12/ Ďalšie právne veci - Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená  

       zakladateľskou listinou  

a schvaľuje zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov tak, že schvaľuje 3 

kandidátov na funkciu prvého konateľa spoločnosti konajúceho za spoločnosť samostatne 

v nasledujúcom poradí, pričom súhlas kandidáta s funkciou konateľa spoločnosti bude 

prílohou na zápis spoločnosti do OR OS Trenčín.  

kandidát č.1 -  Ing. Boris Michalička nar. 30.8.1979 bytom Bobot č.19, 

alebo 

kandidát č.2 -  Ing. Juraj Jánošík nar. 4.11.1978 bytom Bobot č.364, 

alebo 

kandidát č.3 -  Maroš Michalička nar. 1.1.1972 bytom Bobot č.18. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Bobote ukladá :   

 

1/ Zabezpečiť vyhotovenie zakladateľskej listiny Bobot – Stav, s.r.o. 

T: ihneď         Z: konateľ 

 

2/ Zabezpečiť vybavenie osvedčenia o živnosti pre spoločnosť Bobot – Stav, s.r.o. so sídlom 

Bobot 56, 913 25.  

T: ihneď pod vyhotovení zakladateľskej listiny    Z: konateľ 

 

3/ Uhradiť v hotovosti do pokladne spoločnosti Bobot – Stav, s.r.o. vklad spoločníka vo výške 

5.000 €  

T: pred zápisom do OR        Z: starosta 

 

4/ Zabezpečiť elektronické podanie návrhu a všetkých potrebných príloh na zápis spoločnosti 

Bobot – Stav, s.r.o. do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín 

T: bez zbytočného odkladu       Z: konateľ 

 

 

 


