
 

 

 

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Bobote 

 

12.12.2014 
 

 

 

V  zmysle § 12, odsek 11 a § 13, odsek 4, písmeno a) zákona o obecnom 

zriadení č. 369/1990 Zb. uznesenia – zápisnice obecného zastupiteľstva 

podpisuje starosta obce. Keďže zápisnicu zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Bobote dňa 12.12.2014 starosta obce Ľubomír Tunega 

nepodpísal, tieto uznesenia nenadobudli platnosť. 
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Prezenčná listina 12.12.2014 

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega Riadna dovolenka 

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža   

 p. Ing. Juraj Jánošík   

 p. Jozef Marušek  

 p. Ing. Boris Michalička   

 p. Ing. Tibor Ďuriač   

 p. Mgr. Andrea Dúcka Ospravedlnená 

 p. Dana Zápotočná Ospravedlnená 

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová Ospravedlnená 

   

Zapisovateľ: p. Bc. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
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1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu obce pán Ľ. Hloža, ktorý 

konštatoval, že je prítomná nadpolovičná polovica poslancov OZ a preto sa môže rokovanie 

OZ začať. Privítal prítomných poslancov OZ a prítomných občanov obce Bobot. 

 

 

Overovatelia zápisnice: p. Ing.Boris Michalička 

 p. Jozef Marušek 

 

Zapisovateľ zápisnice: p. Bc. Marcela Bartošová 

Prítomní: 5 poslanci (p. J. Marušek, p. Ing. T. Ďuriač , Ing. J. Jánošík, p.Ing. B.Michalička, 

 p. Ľ.Hloža) 

Nepritomné: 2 poslankyne (p.Mgr. A. Dúcka, p.Bc.D. Zapotočná) 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

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

Maruška a zapisovateľku zápisnice p. M. Bartošovú 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

 

Poslanec Ing. B. Michalička navrhol do programu rokovania doplniť dva body pred bod 

rôzne: 

Bod č.6: Správy hlavnej kontrolórka Ing. V. Filinovej 

Bod č.7: Informácia komisie verejného záujmu. 

  

U z n e s e n i e  č .  6 7 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program rokovania obecného zastupiteľstva 12.12.2014 

v znení: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie zmien v rozpočte na rok 2014 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2015 

5. Schválenie VZN č.2/2014 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Bobot na rok 2015 

6. Správy hlavnej kontrolórky Ing.V.Filinovej 

7. Informácia komisie verejného záujmu 

8. Rôzne 

9. Došlá pošta 

10. Záver 

      Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 
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2. Kontrola uznesení 

Zapisovateľka M. Bartošová prečítala poslancom OZ a prítomným 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 23.11.2012 

- 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 eur) - uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ 18.10.2013 

- Uznesenie č.47/2013 – schválenie vstupu do občianského 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.60/2013 – schválenie príspevku na odvodnenie kostola v sume 650 

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

trvá 

 

Zasadnutie OZ 16.5.2014 

- Uznesenie č.23/2014 – udelenie čestného občianstva „in memoriam“ p. 

Albínovi Žákovi – uznesenie splnené 

 

Zasadnutie OZ 27.6.2014 

- Uznesenie č.37/2014 – schválenie najvýhodnejšej cenovej ponuky od firmy 

Kováč s.r.o. Poľovnícka 849/34, 911 05, Trenčín za prenájom 66,90 ha (orná 

pôda, trávnaté porasty a pasienky) v cene 65 €/ ha – uznesenie trvá 

 

- Uznesenie č.40/2014 – odročenie schválenia zásad hospodárenia s majetkom 

obce Bobot a s majetkom štátu, ktorý obec užíva na budúce zasadnutie OZ – 

uznesenie trvá  
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- Uznesenie č.42/2014 – vykonanie kontroly priebehu opráv požiarnej zbrojnice 

a kontrola výberového konania – uznesenie trvá 

 

- Uznesenie č.48/2014 – schválenie zmeny v zakladateľskej listine Bobot – Stav 

s.r.o., aby valné zhromaždenie zastupovalo obecné zastupiteľstvo – uznesenie 

trvá 

 

- Uznesenie č.50/2014 – schválenie návštevy u p. Briliaka Ivana z dôvodu 

prejednania sťažnosti od Ing. J. Števulovej – uznesenie splnené 

 

Zasadnutie OZ 11.8.2014 

- Uznesenie č.56/2014 – schválenie rozšírenia uznesenia č.42/2014 – vykonanie 

kontroly akcie – výmena okien na budovách TJ , zdravotné stredisko, požiarna 

zbrojnica, oprava domu smútku, oprava KD – uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OU 12.9.2014 
- Uznesenie č.59/2014 – schválenie zmenu rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové 

opatrenie č.2 s vypustením položiek vo výdavkovej časti – bežný rozpočet: 

cestovné náklady +4000 €, údržba a oprava kabín + 3238 €, údržba a opravy 

zdravotného strediska + 1316 € – uznesenie splnené 

 

- Uznesenie č.60/2014 – schválenie použitia rezervného fondu vo výške 7 821€ 

na odstránenie havarijného stavu majetku obce: 

- orez stromov pri potoku a na cintoríne 2590 € 

- rekonštrukcia garáži požiarnej zbrojnice 3000 € 

- výmena okien a dverí požiarnej zbrojnice 2231 € – uznesenie splnené 

 

- Uznesenie č.61/2014 – schválenie výstavby ČOV pre bytový dom 16 BJ Bobot 

– uznesenie trvá 

 

- Uznesenie č.62/2014 – schválenie zverejnenia ponuky na prenájom prípadne 

predaj rodinného domu s. č 90 – uznesenie splnené 

 

- Uznesenie č.63/2014 – zakúpenie počítačovej zostavy (počítač + monitor + 

balík office) v hodnote 939,-€ od firmy ALTRAK s. r. o. – uznesenie splnené 

 

3. Schválenie zmien v rozpočte na rok 2014  

Zástupca starostu p. Ľ.Hloža prečítal dôvodovú spravu k návrhu zmeny rozpočtu na rok 

2014. Ekonóm obce Bc.L.Jonis informoval poslancov, že návrh zmeny rozpočtu bol už 

predložený na minulom rokovaní OZ 12.9.2014, ale niektoré položky neboli schválené. 

 

Poslanec Ing. B. Michalička reagoval na položky v príjmovej časti: 

- prenájom budov, priestorov, objektov +1 200 €, spýtal sa čoho sa týkajú príjmy v tejto 

položke. Ekonóm obce Bc.L.Jonis informoval poslancov, že príjem + 1 200 € je ročný 

prenájom predajne I.M.D.K, ktorý je už aj uhradený na obecnom účte. Ing. B. Michalička 

poznamenal, že prenájom a zmluva so spoločnosťou I.M.D.K nebola schválená obecným 

zastupiteľstvom, preto navrhol, aby sa zatiaľ táto položka z rozpočtu vypustila. 

- prenájom pozemkov + 4 525, pasienky, orná pôda – navrhol položku vypustiť, nakoľko 

príjem už v roku 2014 nebude a poslanci OZ nemajú znalosť o tom, že by bola podpísaná 
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nová zmluva s PD Bobot–Horňany a ani s p.Kovačom Štefanom konateľom spoločnosti 

KOVÁČ s.r.o. 

  

K uvedenej položke – prenájom pozemkov, zástupca starostu pán Hloža informoval 

poslancov o tom, že pán starosta obce Ľ. Tunega chce dať výpoveď zmluve s PD Bobot- 

Horňany v súlade s § 13 ods. 6 zákona č.369/1990Zb. Z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, pretože je pre obec zjavne nevýhodná a nebola schválená OZ ani pred 

jej podpísaním ani dodatočne po podpísaní a následne chce podpísať zmluvu so spoločnosťou 

KOVÁČ s.r.o so sídlom Poľovnícka 849/34, 911 05 Trenčín konajúca konateľom spoločnosti 

Štefanom Kováčom, ktorá bola vybraná výberovým konaním dňa 27.6.2014 na rokovaní OZ.  

 

Pán Ľ Hloža prečítal list od advokátskej kancelárie AKPF, ktorá zastupuje p. Kováča Š. a 

spracovala aj návrh nájomnej zmluvy. Žiada obec Bobot zastúpenú starostom obce 

Ľubomírom Tunegom o informáciu ohľadom podpísania zmluvy o prenájom obecných 

pozemkov, nakoľko p. Kováč už v danej veci zrealizoval aj isté výdavky súvisiace 

s očakávaným nájomným vzťahom. 

Poslanec J. Marušek sa spýtal, či p. Kováč Š. konateľ spoločnosti KOVÁČ s.r.o bol 

informovaný o nových skutočnostiach (existujúca zmluva s PD Bobot-Horňany), ktoré 

predniesol Ing. M. Ježik na OZ 12.9.2014. 

Zástupca starostu p. Hloža a ani zamestnanci obce nevedeli odpovedať, či starosta obce 

informoval p. Kováča o nových skutočnostiach a preto poslanci OZ navrhli, že by bolo dobré 

napísať list p. Kováčovi Š. konateľovi spoločnosti o existujúcej zmluve obce Bobot a PD 

Bobot-Horňany. 

 

Návrh zmeny rozpočtu na rok 2014 v príjmovej časti poslanci OZ upravili nasledovne: 

 

- položka prenájom budov, priestorov, objektov z pôvodných + 1200 € na 0 € 

- položka prenájom pozemkov z pôvodných + 4 525 € na 0 € 

 

Vo výdavkovej časti pripomienkoval Ing. B.Michalička položku cestovné náhrady + 4 500 €. 

Argumentoval, že pán starosta Ľ. Tunega sľúbil poslancom OZ správu cestovných náhradách, 

ktoré mu boli vyplácané počas roka, kde by zdôvodnil služobné cesty, ktoré absolvoval, 

nakoľko čerpanie cestovných náhrad je vysoké. 

Prítomná Bc. A. Mikušková poznamenala, že každý cestovný príkaz má určité náležitosti, 

ktoré musí účtovník mať vyplnené, aby mohol cestu vyplatiť. Ing. B. Michalička reagoval na 

pripomienku p. Mikuškovej, že cestovné píkazy nie sú správne vypisované napr. nie je 

uvedený presný účel cesty. Poslanci preto nevedia bez preukázania jednoznačnej účelnosti 

cesty odsúhlasiť vyššie náklady na cestovné náhrady. 

Poslanec Ing. B. Michalička navrhol znížiť sumu cestovných náhrad na 1000 € - 1500 €, 

poslanec Ľ. Hloža konštatoval, že suma 1000 € je nízka a navrhol sumu zvýšiť aspoň na 2000 

€. 

Ďalšia navrhnutá zmena v rozpočte na rok 2014, ktorú pripomienkoval Ing. B. Michalička je 

položka údržba a opravy kabín TJ Tatran Bobot + 3238 € a údržba a opravy zdravotného 

strediska + 1 316 €. Navrhol položky ponížiť na 0 €, nakoľko poslanci OZ schválili určitú 

sumu, ktorá bola schválená na opravu kabín a zdravotného strediska a tieto navrhnuté sumy 

v zmene rozpočtu nekorešpondujú so schválenou sumou. Uvedené navýšenia sa mohli bez 

problémov schváliť pred samotnou realizáciou, ale nie až po nej, nakoľko tam bol dostatočný 

časový priestor. 

 

Poslanec Ing. B. Michalička sa spýtal na položku ŠJ-mzdy a platy + 4100 €. Ekonóm obce 

Bc. L. Jonis informoval poslancov, že sa jedná o vyplatenie odstupného pomocnej kuchárke 
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(4 funkčné platy v zmysle kolektívnej zmluvy) + navýšené plnenie, pretože k 30.9.2014 bolo 

85% čerpanie. 

 

Návrh zmeny rozpočtu na rok 2014 vo výdavkovej časti upravili poslanci nasledovne: 

 

- položka cestovné náhrady z pôvodných +4500 € na 2000 € 

- položka údržba a opravy – kabíny z pôvodných + 3 238 € na 0 € 

- položka údržba a opravy –zdravotné stredisko z pôvodných +1 316 € na 0 € 

 

K návrhu zmeny rozpočtu na rok 2014 predložila stanovisko aj hlavná kontrolórka Ing. V. 

Filinová, kde konštatuje, že návrh zmeny rozpočtu na rok 2014 je v súlade so zákonom 

č.583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel 

a odporúča predkladaný návrh zmeny rozpočtu na rok 2014 schváliť bez výhrad (príloha č.1). 

  

U z n e s e n i e  č .  6 8 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č.2 

s úpravou položiek príjmovej časti bežný rozpočet:  

- prenájom budov ,priestorov,objektov na „0 €“ 

- prenájom pozemkov na „0 €“ 

a s úpravou položiek vo výdavkovej časti – bežné 

výdavky: 

- cestovné náklady na „+ 2 000 € „ 

- údržba a oprava kabín na „0 €“ 

- údržba a opravy zdravotné stredisko na „0“ € 

Schválená zmena rozpočtu na rok 2014 tvorí prílohu č.2 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2015 

Predseda finančnej komisie Ing. Juraj Jánošík prečítal dôvodovú správu k rozpočtu na rok 

2015. Rozpočet obce na rok 2015 zostavovala finančná komisia v zložení Ing. T. Ďuriač, Ing. 

B. Michalička a Ing J. Jánošík spolu s ekonómom obce Bc. L. Jonisom a vychádzala 

z čerpania rozpočtu k 30.9.2014. 

 

Poslanci Ing. J. Jánošík a Ing. B. Michalička oboznámili poslancov OZ, že treba zmeniť 

položku „Výnos podielových daní od DÚ„ , pretože pri spracovavaní rozpočtu na rok 2015 

neboli zverejnené údaje štatistického úradu týkajúce sa podielových daní, upraviť cestovné 

náhrady a doplniť sumu na základe žiadosti Stomikov Trenčín – položka dotácie. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2015 upravili poslanci OZ v nasledovných položkách: 

 

- výnos daní z príjmov od DU z navrhovaných 177 380 € na 173 301€ (príjmová 

časť) 

- cestovné náhrady z navrhovaných 1000 € na 2000 € (výdavková časť) 

- doplnenie položky dotácia klubu stomikov 50 € (výdavková časť) 

 

K návrhu rozpočtu na rok 2015 predložila stanovisko aj hlavná kontrolórka Ing. V. Filinová 

kde konštatuje, že návrh rozpočtu na rok 2015 je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
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o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel. Avšak 

predpokladaný návrh nie je v súlade s § 4 ods.5 príslušného zákona, podľa ktorého „rozpočet 

obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce 

(ďalej len “program obce„) a obecné zastupiteľstvo zatiaľ nerozhodlo o neuplatňovaní 

programu obce. 

Hl. kontrolórka Ing. V. Filinová odporúča predkladaný návrh zmeny rozpočtu na rok 2014 

schváliť bez výhrad ( príloha č. 3). 

  

Ing. J. Jánošík navrhol poslancom OZ, aby rozpočet na rok 2015 bol schválený bez 

programovej štruktúry, čo je možné pre obec do 1000 obyvateľov, t.j. aj pre obce Bobot. 

 

U z n e s e n i e  č .  6 9 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje:  

Zostavenie a schválenie rozpočtu na rok 2015 bez 

programovej štruktúry. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci  

 

 

U z n e s e n i e  č .  7 0 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje:  

Rozpočet obce Bobot na rok 2015 so zapracovanými 

úpravami doplnené na OZ 12.12.2014 (príloha č.4) 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

5. Schválenie VZN č.2/2014 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Bobot 

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 

č.582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady spracoval p. Bartošová návrh VZN č.2/2014, ktorý bol zverejnený na 

obecnej tabuli v zmysle zákona. 

K návrhu VZN č.2/2014 neboli podané žiadne pripomienky od občanov obce Bobot. Poslanec 

Ing. B. Michalička navrhol vypustiť z § 37- zníženie alebo odpustenie poplatku daní ods. 2 – 

zníženie poplatkov písm. c.) test „nevyužíva nehnuteľnosť“,nakoľko nemôžme preukázať, 

dokázať či vlastník nehnuteľnosť nevyužíva. Poslanci iné pripomienky nevzniesli a návrh 

VZN č.2/2014 schválili. 

 

U z n e s e n i e  č .  7 1 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

VZN č.2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Bobot na rok 2015 (príloha č.5). 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 9 - 

6. Správy hlavnej kontrolórky Ing. V. Filinovej 

Poslanci OZ správu kontrolnej činnosti za II.polrok 2013 od hlavnej kontrolórky Ing. V. 

Filinovej zobrali na vedomie, ale konštatovali, že správy od hlavnej kontrolórky sú podávané 

neskoro, pretože už je koniec roka 2014 a hl.kontrolórka podala správu ešte len za II.polrok 

2013. 

Preto navrhli, aby hl. kontrolórka Ing.V. Filinová spracovala správu kontrolnej činnosti za 

celý rok 2014 do termínu 31.1.2015 a zároveň navrhli, aby v ďalších obdobiach boli správy 

podávané každý štvrťrok – častejšie, pre lepší prehľad pre poslancov OZ ale aj pre občanov 

obce, aby mali prehľad o fungovaní obce – miestnej samosprávy. 

 

V súvislosti s kontrolnou činnosťou navrhli hl. kontrolórke vypracovať stanovisko k prenájmu 

pozemkov – overenie platnosti existujúcej zmluvy medzi Poľnohospodárskym družstvom 

Bobot–Horňany a obcou Bobot do termínu 15.1.2014. 

 

Poslanci OZ navrhli plán činnosti hl. kontrolórky obce Bobot na rok 2015 (príloha č.6) 

a požiadali o zverejnenie uvedeného návrhu na zákonom stanovených 15 dní do úradnej 

tabule. 

 

U z n e s e n i e  č .  7 2 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Spracovať správu činnosti za rok 2014 obce Bobot hl. 

kontrolórkou Ing.V.Filinovou do termínu 31.1.2015. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

U z n e s e n i e  č .  7 3 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vypracovať stanovisko hl. kontrolórkou Ing. V. Filinovou 

k prenájmu pozemkov – overenie platnosti existujúcej 

zmluvy medzi Poľnohospodárskym družstvom Bobot –

Horňany a obcou Bobot do termínu 15.1.2014 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

7. Informácia komisie verejného záujmu 

Poslanec Ing.B.Michalička predseda komisie verejného záujmu prečítal zo zápisnice zo 

zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu informáciu pre OZ: 

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu v Bobote konštatuje, že preverila majetkové priznanie 

a potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb starostu obce 

pána Ľubomíra Tunegu. Majetkové priznanie starostu obce nebolo predložené v súlade so 

zákonom 357/2004 Z.z., nakoľko komisii nebolo predložené v stanovenom termíne 

potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad 

vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré starosta obce získal za rok 2013. 

Na základe uvedenej skutočnosti sa považuje majetkové priznanie za neúplne t.j. nepodané. 

Komisia pre ochranu verejného záujmu posúva uvedenú skutočnosť na riešenie Obecnému 

zastupiteľstvu, nakoľko v zmysle zákona 357/2004 Z.z., článok 9, odsek 1, písmeno b, ono 
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vykonáva konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 

záujmov voči starostovi obce. 

 

Predseda komisie Ing. B. Michalička vysvetlil poslancom OZ, že nakoľko starosta obce 

nepododal úplné majetkové priznanie – nebolo podané potvrdenie o podanom daňovom 

priznaní z príjmov fyzických osôb, musí OZ automaticky otvoriť správne konanie voči 

starostovi obce Ľ. Tunegovi. V rámci správneho konania by následne mohlo OZ udeliť 

starostovi obce pánovi Ľ. Tunegovi pokutu jedného až troch priemerných mesačných platov. 

Uvedené skutočnosti je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ, čo 

predstavuje v obci Bobot 5 poslancov. 

 

Poslanec Ing. B Michalička predložil návrh poslancom OZ, aby vyzvali starostu obce 

o doloženie dokladu (potvrdenie) o podaní daňového priznania k daní z príjmov za rok 2013 

a zároveň navrhol zastaviť správne konanie voči starostovi Ľ. Tunegovi, nakoľko sa chce 

vyvarovať chybám, ktoré urobili iní verejní činitelia kvôli majetkovým priznaniam v 

minulosti. Poslanci OZ s návrhom predsedu komisie verejného záujmu Ing. B. Michaličkom 

súhlasili. 
 

U z n e s e n i e  č .  7 4 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Ukončenie správneho konania voči starostovi obce 

Ľ.Tunegovi v zmysle zákona č.357/2004 Z.z. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

Zástupca starostu pán Ľ. Hloža navrhol krátku prestávku. 

 

U z n e s e n i e  č .  7 5 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Prestávku 10 minút. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

8. Rôzne 

1. Zmluva o prenájme rodinného domu s.č. 90 

 

Pán L. Hloža informoval poslancov OZ o uzatvorenej zmluve o prenájme RD č. 90 s pani M. 

Briliakovou a pánom Ivanom Fábrym a obcou Bobot v zastúpení starostom obce Ľ. Tunegom. 

Ponuka prenájmu alebo predaja bola zverejnená na obecnej tabuli a ja na internetovej stránke 

obce Bobot. Prihlásili sa len menovaní p.Briliaková a p.Fábry a preto starosta obce podpísal 

s nimi zmluvu o prenájme s mesačný nájmom 50 €. 

Poslanec Ing. B.Michalička sa vyjadril, že čo majú poslanci schvaľovať, keď zmluva je už 

podpísaná starostom obce a poznamenal, že zmluva je podľa jeho názoru neplatná pretože 

nebola schválená OZ. 

Ing. T. Ďuriač sa spýtal či zmluva má všetky náležitosti, či je ošetrená po všetkých stránkach 

– platenie nájomného, výpovedná lehota alebo ak sa niečo stane napr. požiar, či sú v poriadku 

revízne správy z hľadiska bezpečnosti, či bol vystavený preberací protokol stavby nakoľko 

nehnuteľnosť patrí obci (je prenajímateľom) a v prípade problémov bude zodpovedná obec 

resp. starosta obce za škody, prípadne aj nájomníkov. 
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Poslanci OZ zmluvu o prenájme nehnuteľnosti RD č. 90 zobrali na vedomie, ale riešenie 

ponechávajú na nové vedenie obce. 

 

2. Preplatenie riadnej dovolenky starostovi obce  

 

Poslanec Ľ. Hloža informoval poslancov OZ o ústnej žiadosti pán starostu Ľ. Tunegu 

o preplatenie zostávajúcej riadnej dovolenky 10 dní, ktorú si nestihol vyčerpať počas roka 

2014. 

 

U z n e s e n i e  č .  7 6 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote neschvaľuje: 

Preplatenie riadnej dovolenky 10 dní starostovi obce 

Ľ.Tunegovi 

Za uznesenie hlasovali: 1 poslanec (Ľ. Hloža) 

Proti : 0 

Zdržali sa : 4 poslanci (Ing. B. Michalička, Ing. J.Jánošík, 

Ing. T. Ďuriač, J. Marušek) 

 

3. Miesto konania referenda – 7.2.2015 

 

Dňa 7.2.2015 pán prezident SR vyhlásil referendum o rodine. Volebná miestnosť býva 

zvyčajne v zasadačke OU na prízemí, ktorú podľa harmonogramu referenda musí obec 

nahlásiť do 16.12.2014. Pretože tento deň sa v našej obci koná Ples športovcov v kultúrnom 

dome aj v zasadačke, preto by nebolo vhodné umiestniť volebnú miestnosť v zasadačke OU. 

Poslanec Ing. B. Michalička konštatoval, že určenie miesta konania referenda je v právomoci 

súčasného starostu obce ale podľa viacerých poslancov vhodná miestnosť by bola aj 

v priestoroch ZŠ, prípadne školskej jedálne na prízemí. 

 

4. Stavebný dozor rozostavaného BD  

 

Zástupca starostu Ľ. Hloža informoval poslancov o skutočnosti, že na na stavbe 

rozostavaného bytového domu vykonáva stavebný dozor p. František Kyselica. Spoločnosť 

HYDROS s.r.o Bánovce nad Bebravou mu vyplatila sumu 500 € za jeho služby a poslanec Ľ. 

Hloža na podmet starostu obce navrhol vyplatiť z finančných prostriedkov obce sumu 500 €, 

pretože p. Kyselica vykonáva stavebný dozor a ešte bude vykonávať až do ukončenia 

kolaudácie BD. S jeho prácou je obec nad mieru spokojná (stavbu pravidelne kontroluje, 

vedie stavebný denník a pod.) Poslanci OZ sa vyjadrili, že nemajú žiadny problém 

s vyplatením finančných prostriedkov, ale treba uzatvoriť s p. Kyselicom dohodu 

o vykonávaní činnosti prípadne zmluvu o vykonaní práce spojenú so stavebným dozorom.  

Poslanci OZ konštatovali, že by pán Kyselica F. na budúcom rokovaní OZ mohol poslancov 

oboznámiť aj s priebehom výstavby bytového domu, pretože poslanci OZ nevedia prakticky 

nič o bytovom dome ako prebieha výstavba. 

 

V súvislosti s výstavbou bytového domu spoločnosťou HYDROS spol. s.r.o. sa poslanec Ing. 

B. Michalička spýtal, či má zástupca starostu Ľ. Hloža, poslanci OZ alebo zamestnanci obce 

znalosť o obsahu dodatku zmluvy, ktorá bola zverejnená na obecnej stránke dňa 25.11.2014. 

Podľa pána poslanca je dodatok zmluvy neplatný, pretože nebol schválený obecným 

zastupiteľstvom. V dodatku zmluvy sa nachádzajú klauzuly, ktoré viacerých poslancov OZ 

prekvapili , napr.celková cena bytového domu 900 000 €, odstupné 20% dohodnutej kúpnej 

ceny, ak od zmluvy jedna z dotknutých strán odstúpi, alebo ak obec neuzatvorí kúpnu zmluvu 

do 60 dní od kolaudácie a pod.). Poslanci OZ konštatovali že dodatok zmluvy o budúcej 
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zmluve je pre obec značne nevýhodný. Ing.T. Ďuriač navrhol dodatok zmluvy uzatvorený so 

spoločnosťou HYDROS s.r.o prešetriť hlavnou kontrolórkou. 

  

 

U z n e s e n i e  č .  7 8 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vypracovať stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. V. 

Filinovej k dodatku zmluvy o budúcej zmluve, ktorá bola 

zverejnená dňa 25.11.2014 na stránke obce a to do termínu 

15.1.2015. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

5. Informácia o zakúpení futbalových dresov s reklamou Bobot-stav , s.r.o. 

 

Konateľ obecnej spoločnosti Bobot - Stav s.r.o. pán M. Michalička informoval poslancov OZ, 

že nakoľko obecná s.r.o v roku 2014 vykázala zisk cca 3000 €, chce využiť možnosť zakúpiť 

pre TJ Tatran Bobot nové futbalové dresy, na ktorých bude zverejnená reklama spoločnosti 

Bobot-Stav s.r.o.v. Predbežná cena kúpy dresov podľa prieskumu je cca 900 eur. 

Poslanci OZ konštatovali, že zakúpenie dresov je na štatutárnom zástupcovi spoločnosti 

Bobot - Stav s.r.o, a valnom zhromaždení, ktoré reprezentuje súčasný starosta obce. Obecné 

zastupiteľstvo o uvedenej možnosti nemá právo rozhodovať, a preto informáciu konateľa 

spoločnosti M. Michaličku zobrali bez pripomienok na vedomie. 

 

9. Došlá pošta 

1. Sťažnosť – hlučnosť a pískanie zariadenia na výrobu elektrickej energie  

 

Dňa 24.11.2014 do došlej pošty bola prijatá sťažnosť od občanov (M. Gunár, J. Doktorová, P. 

Neradný) bývajúcich pri podniku Ludoprint a.s. na hlučnosť a pískanie zariadenia, ktoré sa 

nachádza v areáli podniku. Starosta obce Ľ. Tunega podstúpil sťažnosť občanov na úrad 

verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. Prítomný poslanec J. Marušek, ktorý je 

zamestnancom podniku Ludoprint a.s. potvrdil skutočnosť, že Úrad verejného zdravotníctva 

už bol dňa 11.12.20014 hlučnosť premerať a výsledok dajú obci na vedomie. 

 

2. Finančný príspevok na vianočnú besiedku a vianočný jarmok. 

 

Zástupca starostu Ľ.Hloža informoval poslancov OZ o finančnom príspevku 50 €, ktorý 

schválil starosta obce na konanie akcie vianočná besiedka spojená s vianočným jarmokom. 

Poslanci OZ vzali informáciu na vedomie. 

 

3. Žiadosť o finančný príspevok na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ 

 

ZŠ s MŠ Motešice požiadala obec Bobot o finančný príspevok v sume 66 € na realizáciu 

projektu „Zdravý životný štýl“. 

 

 

 

U z n e s e n i e  č .  7 8 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 
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Finančný príspevok 66 € ZŠ s MŠ Motešice na realizáciu 

projektu „Zdravý životný štýl“. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

4. Žiadosť o posúdenie umiestnenia stavby 

 

V došlej pošte obce dňa 17.9.2014 bola zaevidovaná žiadosť (sťažnosť) od Ing. A. 

Steineckerovej o posúdenie stavby (chlieva), ktorá bola vybudovaná bez súhlasu suseda a je 

umiestnená na pozemku pána R. Briliaka s. č. 142. 

Poslanci OZ uvedenú žiadosť o posúdenie sťažnosti posúvajú na nové vedenie obce. 

 

5. Žiadosť o výmenu okien v prenajatých priestoroch pošty Bobot 

 

Slovenská pošta a.s žiada obec Bobot o výmenu okien (3 ks), pretože jestvujúce sú už 

nefunkčné.Slovenská pošta sa nemôže spolupodielať na financovaní výmeny okien, nakoľko 

uvedená prevádzka pošty je nepovinným miestom poštovej siete a obec Bobot je výlučným 

vlastníkom nehnuteľnosti. Poslanci OZ zobrali žiadosť na vedomie, ale ju teraz nebudú riešiť 

posúvajú ju na nové vedenie obce a momentálne vo vykurovacom období to nie je ani reálne. 

 

V súvislosti s diskusiou o oknách prítomná p. M. Pšenková poznamenala, že na vymenených 

oknách požiarnej zbrojnice ešte chýbajú sieťky proti muchám, ktorá boli starostom obce 

sľúbené. Zároveň sa chcela informovať od starostu obce Ľ. Tunegom o faktúrach, ktoré boli 

vystavené pri realizácii – oprave, rekonštrukcii požiarnej zbrojnici, ktoré žiadali predstavitelia 

DHZ na minulom OZ. Nakoľko starosta obce nebol prítomný na rokovaní OZ uvedené 

informácie jej poslanci OZ nevedeli poskytnúť. 

 

10. Záver 

 

Nakoľko sa nevyskytli žiadne ďalšie pripomienky a dotazy, zástupca starostu obce Ľ. 

Hloža poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť na zasadnutí a 

rokovanie OZ ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: p. Ing.B. Michalička   

 

 

p. Jozef Marušek  

 

 

Zástupca starostu: p. Ľuboš Hloža  

 

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

 

Zapisovateľ zápisnice : p. Bc.Marcela Bartošová  _________________________ 
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Príloha č.1  
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Príloha č.2 
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Príloha č.3 
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Príloha č.4 
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Príloha č.5 
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Príloha č.6 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce Bobot na rok 2015 
 

 

V priebehu roka 2015 Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnej kontrolórke vykonať  nasledovné 

kontroly: 

 

1. predloženie a spracovanie správy o kontrolnej činnosti za každý kvartál roku 2015 

doručené Obecnému zastupiteľstvu najneskôr do 30 dní po skončení príslušného 

kvartálu – štvrťroku, 
 

2. kontrola vybavovania sťažností a petícií, 

 

3. kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou na Obecnom úrade v 

Bobote, dodržiavanie platných predpisov a interných smerníc vo vybraných 

organizačných zložkách obce v súlade so zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 
 

4. kontrola účtovných dokladov, 

 

5. kontrola zmlúv obce Bobot a z nich vyplývajúcich povinností 
 

6. kontrola plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Bobote, 
 

7. kontrola uplatňovania a dodržiavania zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov (kontrola pokladničných dokladov, výpisov z bankových účtov, faktúr 

a evidencia a účtovanie OÚ, ZŠ, MŠ a školskej jedálne), 

 

8. kontrola finančného hospodárenia Bobot - Stav, s.r.o. 

 

9. vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2016 a k všetkým zmenám 

rozpočtu na rok 2015, 

 

10. ďalšie potrebné kontroly vyžiadané Obecným zastupiteľstvom v Bobote.  
 

 

HK pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 502/2001 Z. z. o 

finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 

369/199 Zb. o obecnom zriadení. 

 

 

Dátum: 12.12.2014 

 

 


