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Prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva dňa 11.08.2014  

 

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. Mgr. Andrea Dúcka   

 p. Bc. Dana Zápotočná        

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová   

   

Zapisovateľ: p. Bc. Lukáš Jonis  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Tunega Ľubomír, ktorý privítal prítomných 

poslancov. 

 

Prítomní: 6 poslanci (p. Bc. D. Zápotočná, p. Ing. T. Ďuriač, p. Ing. J. Jánošík, p. Ľ. Hloža, p. 

Mgr. Andrea Dúcka, p. Ing. B. Michalička) 

 

Za zapisovateľa určil starosta obce p. Bc. Lukáša Jonisa. 

 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce p. Ing. Tibora Ďuriača a Ľuboša Hložu.  

 

U z n e s e n i e  č . 5 2 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje:  

Overovateľov zápisnice: p. Ing. Tibora Ďuriača a Ľuboša 

Hložu. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

 

Starosta Ľ. Tunega prečítal poslancov OZ program rokovania, ktorým by sa malo 

zasadnutie OZ riadiť. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Bobot pre volebné obdobie 

2014 – 2018 (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 3) 

3. Schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Bobot pre volebné obdobie 

2014 – 2018 (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 4 písm. i) 

4. Záver 

  

U z n e s e n i e  č . 5 3 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje:  

Program rokovania OZ. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
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2. Schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Bobot pre volebné obdobie 2014 – 2018 (zákon č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 3)   

Starosta obce na úvod tohto bodu rokovania informoval poslancov OZ, že v zmysle 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 3 majú poslanci OZ možnosť schváliť 5 

až 7 poslancov obce Bobot pre volené obdobie 2014 – 2018.  

 

Na mimoriadne zasadnutie OZ prišiel oneskorene poslanec Jozef Marušek, ktorý sa 

ospravedlnil za oneskorený príchod.  

 

Väčšina poslancov vyjadrila názor, že súhlasia aby bolo pre volebné obdobie 2014 – 

2018 schválených 7 poslancov OZ, ako to bolo aj doteraz. 

 

Následne dal starosta obce Bobot p. Ľ. Tunega hlasovať o počte poslancov OZ obce 

Bobot pre volebné obdobie 2014 – 2018. 

 

U z n e s e n i e  č . 5 4 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

7 poslancov ako počet poslancov obecného zastupiteľstva 

obce Bobot pre volebné obdobie 2014 – 2018 v zmysle 

zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 3.  

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

 

3. Schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce 

Bobot pre volebné obdobie 2014 – 2018 (zákon č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 4 písm. i) 

 Na úvod starosta obce Bobot p. Ľubomír Tunega vyjadril svoj názor, že ktokoľvek už 

bude zvolený za starostu obce Bobot v nasledujúcom volebnom období, bude mať dostatočne 

veľa práce, aby dokázal postíhať všetky veci, ktoré sú spojené s funkciu starostu obce. Preto 

sa prikláňa k schváleniu 100% úväzku starostu obce Bobot pre volebné obdobie 2014 – 2018.   

  

Poslanec Ing. Juraj Jánošík k danému bodu rokovania povedal, že je za to, aby sa 

schválil plný úväzok starostu obce Bobot pre volebné obdobie 2014 – 2018, ako to bolo aj 

doteraz. 

  

 Taktiež poslankyňa Mgr. Andrea Dúcka vyjadrila názor, že je za schválenie plného 

úväzku starostu obce Bobot pre volebné obdobie 2014 – 2018, pretože si myslí, že starosta je 

tu pre občanov a mal by byť takmer vždy zastihnuteľný. Podotkla, že by nebolo prospešné pre 

obec, aby mal starosta na volebné obdobie 2014 – 2018 skrátený úväzok, pričom by to bola 

zbytočná komplikácia.  
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 S rovnakým názorom súhlasili aj ostatní poslanci, preto dal starosta p. Ľ. Tunega 

hlasovať o rozsahu funkcie (úväzku) starostu obce Bobot pre volebné obdobie 2014 – 2018 

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 4 písm. i. 

 

  

 U z n e s e n i e  č . 5 5 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Plný rozsah funkcie (100% úväzok) starostu obce Bobot 

pre volebné obdobie 2014 – 2018 v zmysle zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 11 ods. 4 písm. i. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

4. Záver 

Na záver poslanec Ing. Boris Michalička navrhol schváliť rozšírenie uznesenia č. 

42/2014 o akcie Výmena okien na športovom klube TJ Tatran Bobot a na zdravotnom 

stredisku obce Bobot, Výmena okien, dverí a skrinky na požiarnej zbrojnici, Oprava domu 

smútku, Oprava strechy na kultúrnom dome. 

 

Výsledkom kontroly bude:  

1. Kto stanovil rozsah opravy alebo výmeny, ako bolo spracované zadanie opravy?   

2. Bola oprava zahrnutá v rozpočte, ak áno, ako bola stanovená cena? 

3. Ako boli oslovení potenciálni zhotovitelia ? 

4. Predložené ponuky zo strany zhotoviteľov (počet a cena). 

5. Spôsob výberu víťaznej ponuky. 

6. Postup v zmysle "zákona o verejnom obstarávaní“. 

 

U z n e s e n i e  č . 5 6 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Rozšírenie uznesenia č. 42/2014 o akcie Výmena okien na 

športovom klube TJ Tatran Bobot a na zdravotnom 

stredisku obce Bobot, Výmena okien, dverí a skrinky na 

požiarnej zbrojnici, Oprava domu smútku, Oprava strechy 

na kultúrnom dome. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

 

Následne starosta obce Bobot ešte poinformoval poslancov OZ, že dnes výberová 

komisia vyberala dodávateľa na opravu dopravného značenia a informačného systému v obci 

Bobot a taktiež dodávateľa na opravu a náter fasády na budove Základnej školy, Materskej 

školy a Školskej jedálne v obci Bobot.  

Starosta obce Bobot povedal, že pokiaľ by sme uspeli so žiadosťou o dotáciu 

z Ministerstva školstva, tak  by sme súčasne s opravou a náterom fasády na budove školy 

spravili aj zateplenie. Ing. J. Jánošík sa spýtal starostu obce kedy by sme mali vedieť približne 

o úspechu, prípadne o neúspechu schválenia dotácie Ministerstvom školstva. Starosta na to 

zareagoval, že by sme to mali vedieť do konca augusta 2014. Ďalej podotkol, že pokiaľ by 

nám dotácia nebola schválená spravila by sa len predná časť fasády školy, ktorá je potrebná. 
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Na samotný záver vznikla diskusia ohľadom pomenovania ulíc v rámci dopravného 

značenia v obci Bobot. Ing. Michalička podotkol, že každý názov ulice musia v zmysle 

zákona schváliť poslanci OZ. Taktiež povedal, že sa od niektorých občanov dopočul, že 

investícia do pomenovania ulíc v rámci dopravného značenia sú zbytočne vyhodené peniaze. 

 

Do diskusie sa zapojil poslanec Ľ. Hloža, ktorý nesúhlasí s tým, že sú to zbytočne 

vyhodené peniaze. Vyjadril sa, že veľakrát sa stáva, že záchranná zdravotná služba, ktorá má 

výjazd nemôže nájsť číslo domu pacienta, ktorý je v život ohrozujúcom stave. Následne 

podotkol, že pokiaľ by boli ulice označené a informačná tabuľa by bola niekde v centre 

dediny nemohla by sa stať taká vec, že napríklad spomínaná záchranná zdravotná služba by 

nevedela nájsť ulicu a číslo domu pacienta.  

 

Starosta obce Bobot p. Ľ. Tunega povedal, že danú problematiku prerokujeme cca 

o mesiac na riadnom zasadnutí OZ. Dovtedy môže každý poslanec porozmýšľať o tejto téme. 

Podotkol však, že ak nie sú poslanci za realizáciu orientačného označenia názvov ulíc v obci 

Bobot, môžu dať kľukne protinávrh a uznesenie č. 78/2012 tým zrušiť.     

 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta obce poďakoval 

poslancom a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

Overovatelia zápisnice: p. Ing. Tibor Ďuriač   

 

 

p. Ľuboš Hloža  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

 

Zapisovateľ zápisnice : p. Bc. Lukáš Jonis  

 


