
 

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Bobote 

 

2. 1. 2015 

 
 

 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

1 

 

Obsah 

 

Obsah .......................................................................................................................................... 1 

1. Otvorenie a schválenie programu ....................................................................................... 3 
2. Informácia predsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 

v obci Bobot z 15.11.2015 ......................................................................................................... 3 
3. Sľub novej starostky obce .................................................................................................. 4 
4. Sľub poslancov OZ ............................................................................................................ 4 

5. Príhovor starostky obce Bobot ........................................................................................... 4 
6. Voľba návrhovej komisie ................................................................................................... 5 
7. Finančný limit starostky obce a používanie súkromného auta na služobné účely ............. 5 
8. Plat starostky obce .............................................................................................................. 6 
9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva .............................................................................................................................. 6 
10. Zástupca starostky obce ................................................................................................. 7 
11. Voľba členov do rady MŠ a ZŠ za zriaďovateľa ........................................................... 7 

12. Voľba komisií, ich zloženie a činnosti ........................................................................... 7 
13. Určenie termínu najbližšieho zasadnutia OZ ............................................................... 10 
14. Rozpočet obce Bobot na rok 2015 ............................................................................... 10 

15. Rôzne ............................................................................................................................ 10 
16. Záver ............................................................................................................................. 12 
 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

2 

 

 

Starostka obce: p. Danka Ďuriačová  

   

Poslanci OZ: p. Mgr. Andrea Dúcka   

 p. Ing. Peter Gardian   

 p. Luboš Hloža  

 p. Ing. Juraj Jánošík   

 p. Ing. Pavol Koreň   

 p. Ing. Boris Michalička   

 p. Bc. Dana Zápotočná   

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová   

   

Zapisovateľka: p. Bc. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

3 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

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

konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci OZ a ustanovujúce zasadnutie OZ môže začať. 

Privítal prítomných poslancov OZ a prítomných občanov obce Bobot. 

   

Na úvod zástupca starostu Ľ. Hloža poďakoval starostovi obce Ľubomírovi Tunegovi, 

poslancom OZ, zamestnancom obce – obecného úradu, materskej školy a základnej školy za 

prácu, ktorú vykonávali počas celého volebného obdobia v rokoch 2010 – 2014. 

 

Za zapisovateľku zápisnice určil: p. Bc. Marcelu Bartošovú 

 

Za overovateľov zápisnice zasadnutia navrhol: 

- p. Ing. Juraja Jánošíka 

- p. Bc. Danu Zápotočnú 

 

U z n e s e n i e  č .  1 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice: Ing. Juraja Jánošíka  

a Bc. Danu Zápotočnú. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

Zástupca starostu Ľ. Hloža dal hlasovať za návrh programu zasadnutia: 

 

Návrh programu rokovania OZ: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Informácia predsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v 

obci Bobot z 15.11.2014 

3. Sľub novej starostky obce 

4. Sľub nových poslancov obecného zastupiteľstva 

5. Príhovor starostky obce 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

U z n e s e n i e  č .  2 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 2.1.2015. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

2. Informácia predsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb 

do orgánov samosprávy v obci Bobot z 15.11.2015 
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Podrobnú správu o výsledkoch komunálnych volieb do orgánov samosprávy obce Bobot 

konaných dňa 15.11.2014 prečítal predseda volebnej komisie pán Anton Fiala (príloha č.1). 

 

3. Sľub novej starostky obce  

Zástupca starostu pán Ľuboš Hloža vyzval novozvolenú starostku obce pani Danku 

Ďuriačovú, aby zložila sľub novozvoleného starostu obce (príloha č. 2). Pani Ďuriačová 

prevzala od predsedu volebnej komisie p. Antona Fialu osvedčenie o zvolení starostu obce 

a následne zložila a podpísala sľub starostky obce Bobot. 

Zástupca starostu p. Ľ. Hloža odovzdal p. Danke Ďuriačovej insígnie obce a zablahoželal jej 

k zvoleniu do funkcie starostu obce. 

Novozvolená starostka obce prevzala vedenie ustanovujúceho zasadnutia OZ, odchádzajúcim 

poslancom obecného zastupiteľstva poďakovala za doterajšiu prácu. 

4. Sľub poslancov OZ 

Starostka obce prečítala znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva a požiadala 

novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, aby  pristúpili k jeho zloženiu (príloha 

č.3). Všetci poslanci si od predsedu volebnej komisie p. Antona Fialu prevzali osvedčenie 

o zvolení za poslanca OZ, poslanecký sľub zložili a v abecednom poradí pristúpili k jeho 

podpísaniu: 

 

- Mgr. Andrea Dúcka 

- Ing. Peter Gardian 

- Ľuboš Hloža 

- Ing. Juraj Jánošík 

- Ing. Pavol Koreň 

- Ing. Boris Michalička 

- Bc. Dana Zapotočná 

 

5. Príhovor starostky obce Bobot 

Starostka obce p. Ďuriačová konštatovala, že po zložení sľubu poslancov OZ sú prítomní 

všetci poslanci OZ a ustanovujúce zasadnutie OZ môže pokračovať ďalej podľa programu. 

Ďalším bodom programu bol príhovor starostky obce. 

Starostka obce prečítala príhovor poslancom OZ a prítomným občanom obce Bobot (príloha 

č. 4). 

Po prednesení príhovoru navrhla doplnenie a zmenu programu zasadnutia o nasledujúce body: 

 

6. Voľba návrhovej komisie 

7. Finančný limit starostky obce a používanie súkromného auta na služobné účely 

8. Plat starostky obce 

9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva 

10. Zástupca starostky obce 

11. Voľba členov do rady MŠ a ZŠ za zriaďovateľa 
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12. Voľba komisií, ich zloženie a činnosť 

13. Určenie termínu najbližšieho zasadnutia OZ 

14. Rozpočet obce Bobot 

15. Rôzne 

16. Záver 

 

Návrh na doplnenie a zmenu programu, prednesený starostkou obce p. Ďuriačovou, 

poslanci OZ schválili. 

 

U z n e s e n i e  č .  3 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje:  

Doplnenie a zmenu programu ustanovujúceho OZ bod č. 6 

– č.16  

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci  

6. Voľba návrhovej komisie 

Starostka obce D. Ďuriačová navrhla zloženie návrhovej komisie, ktorá predkladá a formuluje 

uznesenia na schvaľovanie OZ. 

 

Návrh na zloženie návrhovej komisie: 

 

- Ing. Boris Michalička 

- Ing. Peter Gardian 

- Mgr. Andrea Dúcka 

 

U z n e s e n i e  č .  4 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Boris Michalička, Ing. 

Peter Gardian a Mgr. Andrea Dúcka 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

7. Finančný limit starostky obce a používanie súkromného auta 

na služobné účely 

Starostka obce p. Ďuriačová  poprosila poslanca Ing. Borisa Michaličku – zástupcu návrhovej 

komisie, aby podniesol návrh na finančný limit starostky obce a na používanie súkromného 

vozidla na služobné účely.  

Pán poslanec Ing. B. Michalička sa poďakoval vo svojom mene všetkým občanom, voličom 

obce za dôveru, ktorú mu vyslovili v komunálnych voľbách, kedže bol poctený navyšším 

počtom hlasov (283 hlasov). 

Navrhol finančný limit pre starostku obce obdobný, ako bol za bývalého starostu p. Tunegu, 

a to 300 € jednorázovo a sumárne 500 € na mesiac. Ďalej navrhol schváliť p. starostke 

možnosť používať súkromné vozidlo na služobné účely a preplácať náklady na používanie 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančný limit starostke obce Bobot na 300 € jednorázovo 

a 500 € na mesiac. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

U z n e s e n i e  č .  6 / 2 0 1 5  

 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Používanie súkromného vozidla na služobné účely a  

preplácanie nákladov na jeho používanie.  

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

8. Plat starostky obce 

Návrh na plat starostky obce D. Ďuriačovej prečítal poslanec Ing. B. Michalička: 

Plat starostky podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest: § 4, odsek (1): 

Plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej 

na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 

a príslušného násobku. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

Pre obec Bobot platí bod 2:  

od 501 – do 1 000 obyvateľov =1, 65-násobok = 1,65 * 824 € = 1359,6 €  1360 € 

Poslanci s návrhom Ing. B. Michaličku s výškou platu starostke obce súhlasili a následne 

návrh schválili. 

 

U z n e s e n i e  č .  7 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Starostke obce D. Ďuriačovej plat vo výške 1,65-násobku 

priemernej mesačnej mzdy, čo činí 1360 €. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Poslanec Ing. Boris Michalička prečítal znenie návrhu na poslanca, ktorý bude 

v mimoriadnych situáciách (neprítomnosť starostky obce – napr. dovolenka, choroba a pod. 

alebo nečinnosť) zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvo. 

Obecné zastupiteľstvo v Bobote poveruje poslanca Ing. Borisa Michaličku zvolaním 

a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odsek 2 prvá veta, odsek 

3 tretia veta, odsek 5 tretia veta a odsek 6 tretia veta zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení a v znení neskorších predpisov. 

 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

7 

 

U z n e s e n i e  č .  8 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje a poveruje: 

Poslanca Ing. Borisa Michaličku zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 

odsek 2 prvá veta, odsek 3 tretia veta, odsek 5 tretia veta 

a odsek 6 tretia veta zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení a v znení neskorších predpisov. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

10. Zástupca starostky obce 

Starostka obce Danka Ďuriačová oboznámila poslancov OZ a prítomných občanov obce, že za 

zástupcu starostky si vybrala poslanca Ing. Borisa Michaličku. 

Poslanci OZ výber starostky obce zobrali na vedomie. 

 

11. Voľba členov do rady MŠ a ZŠ za zriaďovateľa 

Starostka obce navrhla za člena do Rady školy MŠ v Bobote za zriaďovateľa Ing. Juraja 

Jánošíka, ktorý návrh prijal. 

 

U z n e s e n i e  č .  9 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Za zriaďovateľa obce Bobot člena Rady školy MŠ Bobot 

poslanca Ing. Juraja Jánošíka. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

Starostka obce navrhla za člena do Rady školy ZŠ v Bobote za zriaďovateľa Mgr. Andreu 

Dúcku, ktorá návrh prijala. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Za zriaďovateľa obce Bobot člena Rady školy ZŠ Bobot 

poslankyňu Mgr. Andreu Dúcku. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

12. Voľba komisií, ich zloženie a činnosti 

Starostka obce navrhla zriadiť v obci Bobot tri obecné komisie: 

 

1. finančnú a sociálnu komisiu 

2. stavebnú a verejno-poriadkovú komisiu 

3. komisiu pre ochranu verejného záujmu 
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Starostka obce navrhla nasledovné zloženie finančnej a sociálnej komisie: 

 

 Predseda: Ing. Juraj Jánošík 

 Člen: Ing. Boris Michalička  

 Členka: Mgr. Andrea Dúcka 

 

Činnosť finančnej a sociálnej komisie: 

- kontrolovať návrh rozpočtu obce, kontrolovať plnenie rozpočtu a efektívnosť 

hospodárenia 

- prerokovať záverečný účet obce, vykonať rozbor výsledkov hospodárenia a výsledkov 

inventarizácie majetku obce 

- prerokovať návrhy na prijatie úverov, pripraviť návrhy na úpravu výšky daní, 

poplatkov a cien za poskytované služby 

- kontrolovať dodržiavanie zásad hospodárenia, nakladania, správy a efektívneho 

využívania majetku obce 

- riešiť problematiku vysporiadania pohľadávok obce: vymáhanie, odpustenie, predaj 

pohľadávok 

- posudzovať žiadosti na kúpu a odpredaj nehnuteľností a hmotného investičného 

majetku obce 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančnú a sociálnu komisiu v zložení: 

predseda komisie: Ing. Juraj Jánošík 

členovia komisie: Ing. Boris Michalička a Mgr. Andrea 

Dúcka a činnosť – náplň práce komisie. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

Starostka obce navrhla nasledovné zloženie stavebnej a verejno-poriadkovej komisie: 

 

 Predseda: Ing. Pavol Koreň 

 Člen: Ľuboš Hloža 

 Člen: Ing. Peter Gardian 

 Člen: František Kyselica 

 

Činnosť stavebnej a verejno-poriadkovej komisie: 

- koncepčne riešiť a dávať odborné stanoviská k investičnej výstavbe v obci so zreteľom 

na efektívnu zástavbu územia obce 

- pripravovať a posudzovať projekty rozvoja bývania 

- odborne posudzovať a vyjadrovať sa k zamýšľaným stavebným zámerom občanov a 

podnikateľských subjektov v obci 

- hodnotiť dopravnú situáciu, stav mestských komunikácií, chodníkov, verejnej zelene, 

verejných priestranstiev 

- odborne posudzovať a usmerňovať statickú dopravu na území obce 

- vyjadrovať sa k dopravnému značeniu na komunikáciách obce 

- prerokovať stav prípravy a kontrolovať výkon zimnej údržby 

- zabezpečovať verejnoprospešné služby, dohliadať na čistenie obce, správu a údržbu 

verejného osvetlenia, správu, výstavbu a údržbu verejných priestranstiev a obecného 

cintorína 

- kontrolovať dodržiavanie verejného poriadku a hodnotiť jeho úroveň na území obce 
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- prerokovávať stav kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a 

majetku a navrhovať opatrenia na nápravu 

- riešiť sťažnosti občanov na porušovanie verejného poriadku a spolunažívania občanov 

- upozorňovať príslušné orgány obce na prípady porušovania verejného poriadku v 

meste a vandalizmus 

- prerokovávať podnety na ochranu majetku obce a občanov, na zabezpečenie poriadku, 

čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných 

miestach 

- prerokovávať stav požiarno-bezpečnostnej situácie v obci 

 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Stavebno-poriadkovú komisiu v zložení: 

predseda komisie: Ing. Pavol Koreň 

členovia komisie: Ľuboš Hloža, Ing. Peter Gardian, 

František Kyselica a činnosť – náplň práce komisie. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

Starostka obce navrhla nasledovné zloženie komisie pre ochranu verejného záujmu 
(musí byť aspoň jeden zástupca z každej politickej strany): 

 

 Predseda: Ing. Boris Michalička (KDH) 

 Člen: Ing. Peter Gardian (Sieť) 

 Člen: Bc. Dana Zápotočná (Smer SD) 

 Člen: Ľuboš Hloža (nezávislý) 

 

Činnosť komisie pre ochranu verejného záujmu: 

- sústreďovať oznámenia funkcií, činností, zamestnaní a majetkových pomerov starostu 

obce 

- v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti oznámení požiadať starostu o 

vysvetlenie, v prípade nepostačujúceho podaného vysvetlenia je komisia oprávnená 

dať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu 

- poskytovať informácie o podaných oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu 

ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Komisiu pre ochranu verejného poriadku v zložení: 

predseda komisie: Ing. Boris Michalička 

členovia komisie: Ľuboš Hloža, Ing. Peter Gardian,  

Bc. Dana Zápotočná a činnosť – náplň práce komisie. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 
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13. Určenie termínu najbližšieho zasadnutia OZ 

Starostka obce D. Ďuriačová navrhla najbližšie zasadnutie OZ na deň 23. január 2015 o 18.00 

hod. a poprosila poslancov OZ, aby si do najbližšieho zasadnutia premysleli termíny rokovaní 

OZ na kalendárny rok 2015. Poslanci OZ s návrhom súhlasili. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Termín najbližšieho zasadnutia OZ na 23.1.2015 o 18:00 

hodine. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

14. Rozpočet obce Bobot na rok 2015 

Starostka obce p. Ďuriačová informovala poslancov OZ, ako aj prítomných občanov 

o skutočnosti, že obec Bobot od 1.1.2015 je v rozpočtovom provizóriu, nakoľko bývalý 

starosta obce Ľ. Tunega nepodpísal poslednú zápisnicu do 10 dní, ako mu ukladá zákon zo 

zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2014, kedy sa rozpočet schvaľoval. Nakoľko nepodpísaná 

zápisnica nenadobudla platnosť, všetky uznesenia z tohto zasadnutia nie sú platné. 

Starostka navrhla poslancom OZ schváliť rozpočet obce Bobot na rok 2015 na ustanovujúcom 

zasadnutí OZ so zapracovanými úpravami, ktoré boli doplnené na zasadnutí OZ dňa 

12.12.2014, aby obec nebola v rozpočtovom provizóriu, čo sa stane 15 dní od schválenia 

rozpočtu, kedy vstúpi nový rozpočet do platnosti. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Rozpočet obce Bobot na rok 2015 s pripomienkami 

a zapracovanými úpravami zo dňa 12.12.2014. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

15. Rôzne 

Pripomienky a otázky občanov obce Bobot: 

 

- Pán Alojz Kyselica vystúpil s pripomienkou, že by sa mali v obci vybudovať nové 

autobusové zastávky, nakoľko tie, ktoré sú dnes, sa budovali ešte v čase, keď on bol 

vo funkcii starostu a už sú v dezolátnom stave. 

- Pani starostka reagovala, že sa bude touto problematikou zaoberať a riešiť ju možno aj 

formou dotácií. 

 

- Pani Bc. Anna Mikušková poukázala na budovu COOP Jednota Trenčín (bývalé 

pohostinstvo), ktorá je z hľadiska estetického v takom stave, že fasáda budovy je 

ošarpaná, omietky opadané, čo v centre obce nerobí dobrý dojem a treba vyzvať 

vlastníka na odstránenie zlého stavu. Podotkla, že na to existuje zákon – vlastník 

nehnuteľnosti sa musí starať o svoju nehnuteľnosť. 
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Ďalej poukázala na venčenie psov v našej obci. Občania – majitelia psov – si pri 

venčení neupratujú výkaly, ale ponechávajú ich na mieste, kde sa pes vyšpiní. Treba 

situáciu vyriešiť schválením VZN, v ktorom by boli stanovené podmienky, ako sa 

majú majitelia psov správať pri ich venčení, pretože svojím správaním znečisťujú našu 

obec. 

Pani starostka obce argumentovala, že VZN č. 1/2013 o niektorých podmienkach 

držania psov na území obce Bobot je schválené (zverejnené na stránke obce 

http://www.bobot.sk/data/docs/doc_1_20130121_101551_VZN.pdf), ale občania, 

majitelia psov, ho nerešpektujú tak, ako by mali (§ 4, 5, 6 VZN č. 1/2013). Určite bude 

riešiť tento problém formou častejšieho hlásenia v miestnom rozhlase a výzvou na 

dodržiavanie VZN č. 1/2013 a informovaním majiteľov psov o možnosti vyzdvihnúť 

si vrecká na psie exkrementy v kancelárii obecného úradu. 

K budove COOP Jednota Trenčín sa vyjadrila, že vstúpi do jednania – vyzve 

predstavenstvo COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo na odstránenie zlého stavu 

budovy. Dala slovo pánovi Antonovi Fialovi, aby on informoval o súčasnom stave 

tejto budovy, pretože je predsedom výboru členskej základne COOP Jednota, 

spotrebné družstvo v Bobote a možno má viac informácií priamo z predstavenstva 

družstva. 

Pán Fiala informoval starostku obce, ako i občanov o skutočnosti, že už viackrát 

v tejto problematike oslovovala  obec aj on osobne predstavenstvo COOP Jednota 

a vyzýval ho na odstránenie zlého stavu budovy, ale doposiaľ nebola zrealizovaná 

žiadna náprava. Vysvetlil, že odkedy sa zmenilo vedenia COOP Jednota Trenčín, na 

pripomienky obce Bobot sa reaguje tak, že do budovy sa neoplatí investovať, najradšej 

by ju vedenie COOP Jednota, SD predalo, prípadne prenajalo. 

 

Pán Anton Fiala ešte vyslovil návrh, aby starostka obce a poslanci OZ zvážili 

možnosť zlepšiť osvetlenie v kultúrnom dome, pretože svetlá sú veľmi vysoko 

a osvetlenie je slabé. 

Na záver zaželal novej starostke obce a novým poslancom OZ veľa dobrých nápadov, 

a poprial im, aby fungovali ako jedna rodina, aby ich mandát, ktorý od občanov dostali 

v tomto volebnom období, mohol byť predĺžený aj o ďalšie štyri roky. 

 

Pán Jozef Marušek oboznámil starostku obce o zlom, resp. slabom osvetlení pri 

fabrike Ludoprint a v časti Závodie. Poznamenal, že treba dobudovať stĺpy a doplniť 

osvetlenie. 

Poslanec Ing. Boris Michalička poznamenal, že časť Závodie nie je v našom 

katastrálnom území, a preto môžeme mať s tým problém, ale napriek tomu verí, že aj 

týmto občanom budeme vedieť v budúcnosti pomôcť. 

 

V súvislosti s osvetlením sa zapojil do diskusie aj pán Jaroslav Gunár, ktorý 

konštatoval, že verejné osvetlenie svieti ráno dosť dlho, keď je už svetlo a podľa jeho 

názoru je to zbytočné. 

Pani starostka obce poznamenala, že osvetlenie reaguje na fotobunku tak, ako je 

nastavené, ale dorieši problém s pánom Žákom, ktorý má osvetlenie v obci na starosti.  

 

Mgr. Rudolf Žák, zástupca strany SMER –  sociálna demokracia, poďakoval všetkým 

občanom, starostke obce a poslancom obce za vysokú účasť v komunálnych voľbách. 

Poznamenal, že by bol rád, keby nastala v našej obci vzájomná spolupráca všetkých 

politických strán a nastala by doba dobrého volebného obdobia. Podotkol, že funkcia 

starostu obce a aj funkcia poslanca OZ sú veľmi zodpovedné a náročné a zaželal pani 

starostke i poslancom veľa úspechov, spoluprácu a súdržnosť v práci. 

http://www.bobot.sk/data/docs/doc_1_20130121_101551_VZN.pdf
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Bc. Anna Mikušková poďakovala bývalému starostovi obce Ľubomírovi Tunegovi 

a vedeniu obce za prácu, ktorú vykonali počas štvorročného volebného obdobia, a to aj 

napriek tomu, že to medzi nimi mnohokrát iskrilo. Skonštatovala, že sa toho v našej 

obci počas volebného obdobia 2010 – 2014 aj veľa urobilo. 

 

Ing. Anton Doktor vystúpil s pripomienkou, že je prekvapený z rozhodnutia 

poslancov OZ ohľadom používania súkromného motorového vozidla. Očakával od 

poslancov OZ, že na základe predchádzajúcich skúseností bude používanie 

súkromného motorového vozidla limitované. 

Ďalšia otázka sa týkala vývozu fekálií občanov obce Bobot. V posledných mesiacoch 

roku 2014 sa uzatvárali zmluvy s novou vodohospodárskou spoločnosťou „TVK“, 

ktorá nevykonáva vývoz fekálií tak, ako predošlá spoločnosť – za akciovú cenu. 

Vývoz fekálií si teraz každý musí zabezpečiť sám súkromnou firmou, čo znamená pre 

občanov vyššiu cenu ako doposiaľ – cca 50 € až 60 €. 

Ing. A. Doktor požiadal starostku obce, aby zistila, ako majú občania riešiť  

danú situáciu s vývozom fekálií, aby to bolo pre nich finančne čo najprijateľnejšie 

a žiadal zistiť stav čističky odpadových vôd v našej obci Bobot. 

 

Pani starostka D. Ďuriačová ubezpečila Ing. A. Doktora, že bude hľadať riešenie, 

preverí a zistí možnosti vývozu fekálií. 

 

Poslanec Ing. Pavol Koreň navrhol starostke obce a poslancom OZ, aby schválili 

osloviť predstavenstvo COOP Jednota Trenčín a vyzvať ho na riešenie opravy budovy, 

resp. fasády bývalého pohostinstva. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Obci Bobot v zastúpení starostkou obce D. Ďuriačovou 

osloviť COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 

a vyzvať ho na riešenie opravy fasády budovy, ktorá je 

v jeho vlastníctve. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

16. Záver 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala 

poslancom OZ a všetkým prítomným občanom za účasť na ustanovujúcom zasadnutí a 

rokovanie OZ ukončila. 

  

Overovatelia zápisnice: p. Ing. Juraj Jánošík   

 p. Bc. Dana Zápotočná  

 

 

Starostka obce: 

 

 

p. Danka Ďuriačová 

 

 

 

 

Zapisovateľka zápisnice : p. Bc. Marcela Bartošová  
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Príloha č.1 - Výsledkoch komunálnych volieb do orgánov samosprávy obce Bobot konané 

dňa 15.11.2015 

 

Výsledky volieb  

do orgánov samosprávy obcí 2014 v obci 

BOBOT 
15.11.2014 

 

Volebný okrsok č. : 1 
 
V obci Bobot sa zistili tieto výsledky: 
 

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 628 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 445 

Počet odovzdaných obálok: 445  

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby do obecného zastupiteľstva: 

440 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby starostu obce 

427 

 

 

V Bobote, dňa 15.11.2014  
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Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu 
starostu obce v poradí podľa počtu získaných hlasov: 
 

Poradie Kandidáti 
Počet 

platných 
hlasov 

1. Danka Ďuriačová, 54 r., učiteľka, SMER - SD 255 

2. Ľubomír Tunega, 49 r., starosta obce, SIEŤ 172 
 
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov 
do obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov: 
 

Poradie Kandidáti 
Počet 

platných 
hlasov 

1. Boris Michalička, Ing., 35 r., programátor, KDH 283 

2. Pavol Koreň, Ing., 43 r., štátny zamestnanec, KDH 228 

3. Ľuboš Hloža, 48 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 209 

4. Andrea Dúcka, Mgr., 41 r., stredoškolská učiteľka, 

KDH 
191 

5. Juraj Jánošík, Ing., 35 r., programátor, KDH 175 

6. Dana Zápotočná, Bc., 45 r., zdravotná sestra, SMER-

SD 
151 

7. Peter Gardian, Ing., 26 r., technik, SIEŤ 142 

   

8. Mária Kyselicová, Bc., 41 r., krajčírka, KDH 138 

9. Marián Džubina, 39 r, obrábač kovov, SMER-SD 133 

10. Alena Kyselicová, 39 r., managerka kvality, SIEŤ 127 

11. Peter Doktor, 42 r., vodič, SIEŤ 123 

12. Dana Sokolíková, 54 r., geodetka, SMER-SD 115 

13. Zlatica Čerňanská, 28 r. vedúca oddelenia pokladní, 

ND 
106 

14. Roman Šinský, 37 r., mechanik, SMER-SD 104 

15. Ľubomír Tunega, 21 r., študent VŠ, SIEŤ 96 

16. Viliam Závodský, 48 r., skladník, SIEŤ 91 

17. Ivana Kožejová, Mgr., 31 r., učiteľka ZŠ, SMER-SD 89 

18. Adriana Vojtilová, Bc., 41 r., RT technička, SIEŤ 71 
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Príloha č.2 - Sľub starostky obce 
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Príloha č.3 - Sľub poslancov obecného zastupiteľstva 

 

  


