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Prezenčná listina 13.12.2013  

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža  

 p. Ing. Juraj Jánošík   

 p. Jozef Marušek  

 p. Ing. Boris Michalička   

 p. Ing. Tibor Ďuriač   

 p. Ján Mokráň   

 p. Dana Zápotočná   

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová (ospravedlnená) 

   

Zapisovateľ: p. Bc. Lukáš Jonis  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2013 

4. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Bobot na rok 2014  

5. Schválenie rozpočtu na rok 2014 

6. Došlá pošta 

7. Rôzne 

8. Záver 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Tunega Ľubomír, ktorý skonštatoval, že je 

prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal 

prítomných poslancov a oboznámil ich s programom rokovania. 

 

Overovatelia zápisnice:  

- p. Ing. Boris Michalička 

- p. Ing. Juraj Jánošík 

 

Zapisovateľ zápisnice: p. Bc. Lukáš Jonis 

 

Prítomní: 5 poslanci (p. Ing. J. Jánošík, p. Ľ. Hloža, p. J. Marušek, p. J. Mokráň, p. Ing. B. 

Michalička) 

Ospravedlnený: Ing. Tibor Ďuriač – informoval starostu obce, že sa dostaví na zasadnutie OZ 

s časovým oneskorením. 

Neospravedlnená: p. Dana Zápotočná – dostavila sa neskôr na zasadnutie OZ  

 

U z n e s e n i e  č . 6 2 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice p. Ing. B. Michaličku a p. Ing. J. 

Jánošíka. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

U z n e s e n i e  č . 6 3 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje:  

Program rokovania OZ. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

2. Kontrola uznesení 

Zapisovateľ Bc. Lukáš Jonis prečítal poslancom OZ kontrolu uznesení:  
 
Zasadnutia OZ - rok 2011 

 

- 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 - 23.03.2012 
 

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

uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ - 23.11.2012 
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- Uznesenie č.78/2012 – realizácia orientačného označenia názvov ulíc obce Bobot 

a sume 2000 euro – uznesenie trvá 

Zasadnutie OZ - 26.4.2013 

 

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

projektovej dotácie na výstavbu kanalizácie a ČOV (v hodnote cca 5000 €) – 

uznesenie trvá – predmetom dnešného rokovania OZ 

 

Zasadnutie OZ - 18.10.2013 

 

- Uznesenie č.47/2013 – schválenie vstupu do občianskeho združenia Machnáč - 

Podhorie - Inovec a zaradenie obce Bobot do územia tohto verejno súkromného 

partnerstva – uznesenie trvá 

- Uznesenie č.48/2013 – schválenie vypracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia 

regiónu Machnáč - Podhorie - Inovec – uznesenie trvá 

- Uznesenie č.49/2013 – schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok za združenie Machnáč - Podhorie - Inovec v rámci programu rozvoja 

vidieka za účelom financovania zámeru: Vypracovanie Integrovanej stratégie územia 

regiónu Machnáč - Podhorie - Inovec – uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ - 29.11.2013 

 

- Uznesenie č.53/2013 – schválenie finančnej čiastky 150 € na organizovanie 

vianočného jarmoku v Bobote – uznesenie splnené 

- Uznesenie č.54/2013 – schválenie finančnej čiastky 77 € na Mikulášske balíčky – 

uznesenie splnené 

- Uznesenie č.55/2013 – neschválenie príspevku na jednodňový výlet do Budapešti – 

deti ZŠ Motešice – uznesenie splnené 

- Uznesenie č.56/2013 – schválenie dofinancovania záujmového vzdelávania v Centre 

voľného času v Bánovciach nad Bebravou v sume 54 € za obdobie od októbra do 

decembra 2013 – uznesenie splnené 

- Uznesenie č.57/2013 – schválenie finančnej čiastky 3 € mesačne na žiaka ak Centrum 

voľného času požiada každý rok na deti s trvalým pobytom v našej obci Bobot – 

uznesenie splnené 

- Uznesenie č.58/2013 – neschválenie podpisu dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 57 – 02 

– 2011 z dôvodu úhrady druhej časti platby za projektovú dokumentáciu v sume 2 500 

€ + DPH – uznesenie splnené 

- Uznesenie č.59/2013 – schválenie vstupu do jednania starostovi obce Ľ. Tunegovi 

s firmou Keramospol projekt s.r.o. o znížene sumy za vypracovanie projektovej 

dokumentácie (II. časť) obecných budov ŠJ, MŠ, ZŠ, zdravotné stredisko a budovy 

objektu športového klubu – uznesenie trvá – predmetom dnešného rokovania OZ 

- Uznesenie č.60/2013 – schválenie príspevku na odvodnenie kostola v sume 650 € z 

rozpočtu obce, ak farský úrad dostane dotáciu na opravu kostola – uznesenie trvá 

- Uznesenie č.61/2013 – schválenie nového člena finančnej komisie – Ing. Tibora 

Ďuriača – uznesenie splnené 

 

3. Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2013 
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Starosta obce Bobot p. Ľubomír Tunega na úvod tohto bodu informoval poslancov OZ 

o tom, že vybavil nižšiu zákonnú poistku hasičského auta z pôvodných cca 300 € na cca 130 

€, čo predstavuje rozdiel 170 €. 

Následne informoval poslancov OZ, že sa rozprával s pánom farárom v Bobote 

o organizovaní charitatívneho koncertu na záchranu Rímsko-katolíckeho kostola Sv. Mikuláša 

spojeného so silvestrovskou zábavou v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod. a potom od 20:00 

hod. do 02:00 hod., dňa 31.12.2013. Starosta obce p. Ľubomír Tunega ďalej informoval o 

tom, že na charitatívny koncert by boli pozvaní hostia (účinkujúci), ako napr. starosta 

z Dolnej Súče, spevácky zbor, ktorý spieva pravidelne v rímsko-katolíckom kostole v Bobote, 

taktiež by prišiel umelecký rezbár, ktorý pre obec Bobot vyrobil drevenú sochu Sv. Mikuláša 

a ktorý by prezentoval svoje výrobky a pod. Taktiež by boli pozvaní speváci Jadranka, Pavol 

Drapák, hudobná skupina Hudecovci a iní.  

Starosta zdôraznil, že budú oslovení rôzni sponzori v súvislosti s organizovaním tohto 

charitatívneho koncertu a finančné dary by boli samozrejme použité na záchranu Rímsko-

katolíckeho kostola Sv. Mikuláša. Preto dáva podnet poslancom OZ, aby rozhodli či sa obec 

Bobot zapojí do tohto projektu a taktiež či ho podporí nejakým finančným príspevkom. 

Poslanec Ľ. Hloža sa vyjadril, že v obci Bobot počul veľa negatív na spevácku 

skupinu Hudecovci a nie je si istý, či by boli dobrým lákadlom tohto koncertu. 

Poslanec Ing. B. Michalička skonštatoval, že myšlienka zorganizovať takýto 

charitatívny koncert, ktorého výťažok pôjde na záchranu rímsko-katolíckom kostole v Bobote 

je pekná, pričom ho však zaujímajú celkové náklady na účinkujúcich a pod. 

Starosta na to zareagoval, že honorár pre jednotlivých účinkujúcich by sa zaplatil 

z dotácie obce a zo sponzorských darov, ale bude sa snažiť, aby bol symbolický pre 

niektorých účinkujúcich. 

 

Na rokovanie OZ prišla poslankyňa Dana Zápotočná. 

 

Poslanec J. Marušek sa zapojil do diskusie a navrhol, či by sa neoslovila aj Dychová 

hudba Boboťanka. 

Ing. Boris Michalička vyjadril názor, že je dosť skeptický voči takémuto projektu 

z hľadiska efektívnosti, pričom zohľadňoval to, aké by boli podľa neho výdavky a zároveň aj 

príjmy. Považuje minimálne zvážiť to, či by nebolo rozumnejšie a efektívnejšie, aby obec 

priamo podporila finančnou čiastkou záchranu rímsko-katolíckeho kostola v Bobote. 

Samozrejme týmto svojim postojom nevyjadruje, aby sa takýto charitatívny koncert v obci 

neorganizoval, ale vychádza zo skúseností organizovania podujatí v našej obci. 

Starosta p. Ľubomír Tunega povedal, že pán farár s charitatívnym koncertom plne 

súhlasí a aj s myšlienkou, aby sa zaktivizoval farský úrad spolu s obcou a získali sa tak nejaké 

finančné prostriedky na záchranu kostola. 

Poslanec Ľ. Hloža vyjadril podobný názor, aký mal Ing. Michalička, že či vôbec má 

zmysel takýto koncert organizovať, pretože napr. cca 500 € budú náklady a 500 € sa vyberie 

na vstupnom, pričom aj to nie je reálne. 

Poslankyňa D. Zápotočná pripomienkovala, či by sa nedal tento charitatívny koncert 

presunúť na iný termín, pretože podľa nej tento termín koncertu nie ideálny pre občanov. 

Starosta na to zareagoval, že by to nebolo možné, keďže už takmer všetkým účinkujúcim 

vyhovuje spomínaný termín. 

Ing. Boris Michalička sa spýtal starostu, aká by bola cena vstupného. Starosta na to 

zareagoval, že približne 2 Eurá, pričom povedal, že menej to určite nebude. 

Ďalej starosta obce Bobot zdôraznil, že nech si poslanci OZ nemyslia, že jediný príjem 

tohto charitatívneho koncertu bude len zo vstupného, ale že príjmy budú taktiež aj od rôznych 

sponzorov, ktoré sa pokúsi vybaviť spoločne s pánom farárom.  
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Keďže sa poslanci OZ nevedeli rozhodnúť, starosta obce Bobot p. Ľubomír Tunega 

dal hlasovať o tom, aby obec organizovala charitatívny koncert na záchranu rímsko-

katolíckeho kostola v Bobote a prispela aspoň čiastkou 170 €, ktorú sám ušetril tak, že 

vybavil lacnejšiu zákonnú poistku na hasičské auto. 

 

U z n e s e n i e  č . 6 4 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje:  

Organizovanie charitatívneho koncertu na záchranu 

rímsko-katolíckeho kostola v Bobote a zároveň finančný 

príspevok na tento koncert v hodnote 170 €.  

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

 Poslanec Ľ. Hloža sa v súvislosti so zmenou rozpočtu roku 2013 vyjadril, že mu pred 

dnešným rokovaním OZ volali z Dobrovoľného hasičského zboru v Bobote s tým, že im 

zostalo v položke údržba nevyčerpaných cca 300 Eur, pričom by chceli, aby sa tieto finančné 

prostriedky presunuli na položku všeobecný materiál a za tieto peniaze kúpili hasičské prilby. 

Poslanci súhlasili s tým, aby sa spomínaná zmena zakomponovalo do zmeny rozpočtu 2013. 

 Zapisovateľ Bc. Lukáš Jonis následne prečítal žiadosť od pani Viery Debnárovej, 

Bobot č. 253, v ktorej menovaná žiada poslancov OZ o schválenie finančnej pôžičky, pretože 

je nezamestnaná a nachádza sa vo finančnej núdzi. Ing. Boris Michalička sa spýtal starostu 

obce, aký ma na to názor. Starosta obce Bobot na to zareagoval tak, že nemá žiadne 

skúsenosti s pani Debnárovou, pričom pani Debnárovú najskôr upozornil na to, že ak chce 

požiadať o nejaký príspevok, tak sa musí najskôr prihlásiť k trvalému pobytu v obci, čo aj 

urobila. Potom sa jej nejaký príspevok môže poskytnúť ako pôžička na nákup základných 

potravín. 

 

U z n e s e n i e  č . 6 5 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje:  

Pôžičku p. Debnárovej v hodnote 70 €. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

 Starosta dal po prijatí tohto uznesenia hlasovať o prijatí zmeny rozpočtu na rok 2013 

s pripomienkami a zmenami, ktoré sa doteraz prerokovali na dnešnom OZ. 

 

U z n e s e n i e  č . 6 6 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje:  

Zmenu rozpočtu obce Bobot na rok 2013 so 

zapracovanými pripomienkami a uvedenými zmenami 

(Príloha č. 1). 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

4. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Bobot na rok 2014  
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Starosta obce Ľ. Tunega informoval poslancov OZ, že VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobot 

na rok 2014 sa prerokovávalo na minulom OZ, pričom zmeny ktoré nastali boli len v zmene 

poplatku za psa z pôvodných 10 € na 5 € a v zmene poplatku za komunálny odpad na osobu 

ročne z pôvodných 16,50 € na 17,00 €.  

 

U z n e s e n i e  č . 6 7 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje:  

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Bobot na rok 2014 (Príloha č. 2).  

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

5. Schválenie rozpočtu na rok 2014 

Na úvod predseda finančnej komisie v Bobote poslanec Ing. J. Jánošík informoval 

poslancov OZ, že rozpočet obce Bobot na rok 2014 je v zmysle zákona 369/1990 o obecnom 

zriadení, je navrhnutý ako vyrovnaný, vychádzalo sa z čerpania k 30.09.2013, pričom 

rozpočet na rok 2014 už bol z časti prediskutovaný na minulom OZ, pričom sa len doplnil 

viacročný rozpočet na rok 2015 a rok 2016. 

Následne informoval poslancov OZ Ing. Michalička o tom, že sa mu dostala pred 

chvíľou informácia, že obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2000 má možnosť 

podľa nového zákona rozhodnúť o neuplatňovaní programu obce. Tým by sa aj vyriešila 

pripomienka hlavnej kontrolórky obce Bobot Ing. V. Filinovej k rozpočtu obce Bobot na rok 

2014. 

 

U z n e s e n i e  č . 6 8 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej 

štruktúry. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

Poslanec Ing. Boris Michalička sa vyjadril k emailu, ktorý dostal on, ako aj všetci 

poslanci a starosta od p. Ing. Doktora ohľadom cestovných náhrad starostu obce Bobot. Ing. 

Michalička vyjadril názor, že by sa mala táto problematika prehodnotiť a nejakou formou 

prediskutovať na dnešnom Obecnom zastupiteľstve. 

 

Na rokovanie OZ prišiel poslanec Ing. Tibor Ďuriač. 

 

K tejto téme sa vyjadril starosta obce p. Ľ. Tunega s tým, že by rád upresnil niektoré 

cesty a vyjadril svoj postoj voči listu p. Ing. Doktora. Starosta vysvetlil v krátkosti a bližšie 

priblížil účel niektorých ciest poslancom Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré spomína p. 

Ing. Doktor vo svojom liste (e-maile) a následne ubezpečil poslancov, že podrobný rozpis 

o účeloch jednotlivých ciest podá v samostatnej správe poslancom OZ. 

Ďalej uviedol, že ani jedna jeho pracovná cesta vlastným motorovým vozidlom nebola 

bezúčelná a nehospodárna, práveže naopak bola vždy prínosom pre obec BOBOT, pričom 

zdôraznil, že si stojí za všetkými cestami, ktoré sú uvedené na cestovných príkazoch.  

Ďalej starosta obce Bobot uviedol, že všetkým poslancom OZ poslal ponuky na 

zakúpenie auta pre obec a informoval ich, že zakúpenie osobného automobilu Škoda Rapid 
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Active 1,2 TSI by stála podľa jeho prepočtov obec približne 500 € mesačne počas prvých 

troch rokov, čo je ročne cca. 6000 €, pričom podotkol že celá kalkulácia bola prepočítaná len 

na 1000 km mesačne. 

Ďalej uviedol, že najlepšia kalkulácia pri Škode Rapid Active je na 5 polročných 

splátok. Náklady by takto predstavovali obec cca 562 € mesačne počas prvých dvoch rokov. 

Navýšenie pri tejto ponuke by bolo 0 % a zľava by bola 1500 €, pokiaľ by im bolo odovzdané 

staré auto, resp. technický preukaz. Podotkol, že všetky tieto kalkulácie nákladov pre obec sú 

počítané s počtom kilometrov 1000. Ďalej uviedol, že počas používania svojho vozidla mal 

minimálne 4 až 5 poistných udalostí, pričom 5 % z každej z nich si musí majiteľ osobného 

automobilu zaplatiť sám. Preto upozornil poslancov OZ, že treba počítať aj s takýmito 

poistnými udalosťami a tým pádom aj s väčšími nákladmi pre obec. 

Poslanec Marušek vyjadril názor, či by nebolo vhodné zakúpiť nejaké väčšie auto, 

ktoré by bolo využívané aj na iné veci, ako napríklad na nákup tovaru a pod. 

Následne Ing. Boris Michalička vyjadril názor, že po vypočutí jednotlivých 

argumentov by sa mala táto problematika riešiť s chladnou hlavou. Podotkol, že poslanci OZ 

majú čas na rozhodnutie, či už sa rozhodnú zakúpiť nové auto alebo navýšiť cestovné 

náhrady. Poslanec Ing. Michalička zatiaľ navrhol, aby sa do rozpočtu na rok 2014 na cestovné 

náhrady dala čiastka 500 €, ktorá by postačovala zamestnancom OÚ, aby neparalyzovala obec 

pre prípad služobných ciest od januára 2014. Ďalej dáva návrh poveriť hlavnú kontrolórku 

obce, aby preverila cestovné príkazy starostu obce v roku 2012, 2013 a podala o tom správu 

poslancom OZ do konca januára 2014. Následne by sa táto problematika cestovných náhrad 

mohla prerokovať znovu na najbližšom zasadnutí OZ v novom roku 2014. 

Starosta obce ešte podotkol, že keď má byť pre cestovné náhrady napadaný občanmi, 

nebude od januára jazdiť svojim autom pre obec. 

 

U z n e s e n i e  č . 6 9 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

poveriť hlavnú kontrolórku obce, aby preverila cestovné 

príkazy starostu obce v roku 2012, 2013 a do konca 

januára 2014 podala o tom správu poslancom OZ. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

 Starosta obce Ľ. Tunega informoval poslancov OZ, že vstúpil do jednania so 

spoločnosťou Keramospol projekt s.r.o. ohľadom uhradenia druhej časti platby za projektové 

dokumentácie na opravu a zateplenie objektov. So spoločnosťou sa dohodol na zaplatení 

čiastky 900 € za projektovú dokumentáciu pre Školskú jedáleň, MŠ a ZŠ. Následne na to 

zareagoval poslanec Ing. Michalička s tým, že to znamená ak sa na budúci alebo ďalší rok, 

dostane dotácia na Zdravotné stredisko alebo na Objekt športového klubu, mohli by potom 

žiadať peniaze za zhotovené projektové dokumentácie. 

 

U z n e s e n i e  č . 7 0 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zaplatiť finančnú čiastku 900 € firme Keramospol projekt 

s.r.o. za vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

Školskú jedáleň, MŠ a ZŠ.  

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

  

 Starosta obce Ľ. Tunega oznámil poslancom OZ, že Základná škola spolu s Materskou 

školou v Bobote by chceli, aby sa organizoval v našej obci Prípravný tanečný kurz pre deti 

MŠ a tiež deti ZŠ Bobot. Prípravný tanečný kurz by organizovala Súkromná základná 
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umelecká škola vo Veľkých Uherciach, pričom kurz by trval od 1.2.2014 do 30.4.2014. 

Navrhujú, aby sa na kurze finančne podieľali rodičia, škola a obec, každý jednou tretinou. 

Cena kurzu na spomínané 3 mesiace by bola 210 €. 

 

U z n e s e n i e  č . 7 1 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančný príspevok na organizovanie Prípravného 

tanečného kurzu pre deti MŠ a tiež deti ZŠ Bobot v sume 

210 €. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

 Zapisovateľ Bc. Lukáš Jonis, ako hlavný ekonóm obce sa vyjadril, že po konzultácií 

so starostom obce Bobot p. Ľubomírom Tunegom by navrhoval, aby položky samosprávy 

údržba, všeobecný materiál a všeobecný materiál – stavebný v rozpočte na rok 2014 sa 

narozpočtovali aspoň do takej výšky aké boli v rozpočte na rok 2013. V tejto súvislosti sa 

vyjadril Ing. Jánošík, že v rámci metodiky by nebolo dobré, aby niektoré položky vychádzali 

z čerpania k 30.09.2013 a niektoré položky nie. Preto podľa neho by bolo dobré, aby to takto 

zostalo a poprípade keby už bolo čerpanie v priebehu roka 100%, dodatočne by sa schválilo 

navýšenie potrebnej položky. S rovnakým názorom súhlasil aj poslanec Ing. B. Michalička 

a preto vzniesol protinávrh. 

 

U z n e s e n i e  č . 7 2 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Položky samosprávy údržba, všeobecný materiál 

a všeobecný materiál – stavebný v rozpočte na rok 2014 

boli rozpočtované v rámci metodiky a vychádzali 

z čerpania k 30.09.2013. 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci (Ing. B. Michalička, 

Ing. J. Jánošík, Ing. T. Ďuriač a J. Marušek) 

Proti: 2 poslanci (J. Mokráň, Ľuboš Hloža) 

Zdržala sa: D. Zápotočná 

 

 Následne po všetkých pripomienkach starosta obce Bobot p. Ľubomír Tunega dal 

hlasovať za schválenie rozpočtu obce Bobot na rok 2014 s pripomienkami a zmenami, ktoré 

doposiaľ na dnešnom OZ odzneli. 

 

U z n e s e n i e  č . 7 3 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Rozpočet obce Bobot na rok 2014 so zapracovanými  

pripomienkami a uvedenými zmenami (Príloha č. 3).  

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

6. Došlá pošta 

Starosta p. Ľ. Tunega oznámil, že všetka pošta, ktorá mala byť prejednávaná v tomto 

bode sa už prejednala v predchádzajúcich bodoch dnešného OZ, pretože priamo súvisela, či 

už so zmenou rozpočtu na rok 2013 alebo so schválením nového rozpočtu obce Bobot na rok 

2014. 
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7. Rôzne 

Poslanec Ľ. Hloža poukázal na zanesený kanál pri kamennom moste (za domom p. 

Kršku) a taktiež navrhol, aby sa niečo spravilo so stromom pri Kamilovi Pšenkovi, ktorý 

zacláňa pri výhľade z vedľajšej cesty na cestu hlavnú. Starosta na to zareagoval, že 

spomínané problémy vyrieši tak, že kanál dá vyčistiť a p. Kamila Pšenku navštívi a vec 

vyrieši. 

Starosta informoval poslancov OZ ohľadom výstavby bytovky. Spomenul, že p. 

Pieružek mal námietky pri stavebnom konaní s odôvodnením, že mu budú nájomcovia 

bytoviek cez bočné okná pozerať do dvora. Pri stavebnom konaní mala námietky aj rodina 

Mitačovích, ktorý argumentujú tým, že im bude bytovka tieniť na stromy, ktoré majú 

vysadené v záhrade. Starosta povedal, že pokiaľ sa neodvolajú písomne začne sa vybavovať 

stavebné povolenie, pretože všetky tieto námietky sú neodôvodnené v zmysle zákona. 

Na záver OZ pani Anna Mikušková dala podnet na to, aby sa ľudom v obci Bobot 

častejšie a pravidelnejšie zdôrazňovalo prostredníctvom obecného rozhlasu to, aby občania 

neodhadzovali odpad do potoka, ktorý tečie cez obec, pretože týmto konaním znečisťujú 

nielen potok, prírodu ako takú, ale celú našu obec. 

 

 

 

Príloha č. 1 Zmena rozpočtu na rok 2013 

Príloha č. 2 VZN 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady na území obce Bobot na rok 2014 

Príloha č. 3 Rozpočet obce Bobot na rok 2014 

 

Všetky prílohy sú súčasťou tejto zápisnice a nachádzajú sa samostatne na web stránke obce 

www.bobot.sk., v sekcii DOKUMENTY->Obecný úrad.  

 

8. Záver 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta obce poďakoval 

poslancom a všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: p. Ing. Boris Michalička   

 p. Ing. Juraj Jánošík  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

 

http://www.bobot.sk/

