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Prezenčná listina  

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

   

Poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka ospravedlnená 

 Ing. Peter Gardian  

 Ľuboš Hloža  

 Ing. Juraj Jánošík  

 Ing. Pavol Koreň príchod neskôr 

 Ing. Boris Michalička  

 Bc. Dana Zápotočná ospravedlnená 

   

Hlavná kontrolórka: Ing. Veronika Filinová ospravedlnená 

   

Zapisovateľka: Dáša Lobotková  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

Návrh programu rokovania 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie Zmluvy o manažmente projektu „Kvalita životného prostredia“ 

4. Došlá pošta 

5. Rôzne 

6. Záver 



1. Otvorenie 

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce pani Danka Ďuriačová, 

ktorá konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, 

OZ je uznášaniaschopné, a preto sa môže začať. Privítala poslancov OZ, prítomných hostí a 

otvorila rokovanie. 

 

Prítomní poslanci: Ing. Boris Michalička, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Peter Gardian a p. Ľuboš 

Hloža. 

    

Starostka navrhla overovateľov zápisnice: 

- Ing. Boris Michalička 

- p. Ľuboš Hloža 

 

Zapisovateľka zápisnice: Dáša Lobotková 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice Ing. Borisa Michaličku a p. Ľuboša 

Hložu. 

 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starostka obce prečítala návrh programu zasadnutia OZ a navrhla doplniť program o bod č. 3, 

ktorým by bola prezentácia ohľadne verejného osvetlenia, nakoľko medzi hosťami zasadnutia 

boli dvaja zástupcovia prezentujúcej firmy. Následne dala hlasovať za zmenu v programe 

zasadnutia s doplneným bodom č.3. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program rokovania riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 20.11.2015 v znení: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Prezentácia ohľadne verejného osvetlenia 

4. Schválenie Zmluvy o manažmente projektu 

„Kvalita životného prostredia“  

5. Došlá pošta 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 

 



2. Kontrola uznesení 

Starostka obce pani Danka Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení: 

 

23/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s majetkom 

obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ. Trvá 

38/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Odpredaj parcely č. 681/20 spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. 

s. na účely výstavby trafostanice na základe zmluvy o spolupráci, 

uzatvorenej dňa 25.2.2014 za cenu 100 €. Parcela 681/20 je 

novovytvorená a leží na parcele 681/3 registra KN C, pod ktorou leží 

parcela 1014/3 registra KN E, vo vlastníctve obce, uvedená na LV číslo 

830. Trvá 

39/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Súhlas so zriadením vecného bremena na pozemkoch, ktoré sú výlučne 

vo vlastníctve obce na účely vedenia VN na parcelách č.: 

KN C 220/2 –LV395 

KN E 1014/3 – LV830 

KN E 1027/51 – LV 830 

KN E 1027 – LV Trvá 

69/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi správcom 

SR – Slovenským vodohospodárskym podnikom š. p. a Obcou Bobot Trvá 

85/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Poveruje starostku obce D. Ďuriačovú vstúpiť do jednania s 

prenajímateľmi Zmluvy o nájme časti pozemkov a predkupnom práve s 

RNDr. P. Tarinom, M. Tarinom a P. Tarinom ml. o vypovedaní 

nájomnej zmluvy. Trvá 

86/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v termínoch: 

- 11.9.2015 

- 23.10.2015 

- 20.11.2015 

- 11.12.2015 Trvá 

96/2015 

OZ v Bobote vyhlasuje : 

V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov voľby hlavného kontrolóra obce Bobot na 

funkčné obdobie 6 rokov. 

Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Bobot vyhlasuje na 6. 11. 

2015. Trvá 

101/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice Ing. Pavla Koreňa a Ing. Juraja Jánošíka. Splnené 



102/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program rokovania riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 23. 10. 

2015 v znení: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly za 2. štvrťrok 2015 

4. Schválenie Zmluvy o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho 

používanie /nahrávanie CD pre DH Boboťanka/ 

5. Došlá pošta 

6. Rôzne 

7. Záver Splnené 

103/2015 

OZ v Bobote neschvaľuje: 

Zmluvu o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie 

/nahrávanie CD pre DH Boboťanka/ Splnené 

104/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančný príspevok pre DH Boboťanka vo výške 1000 eur na 

financovanie nahrávania CD a zároveň k 95. výročiu založenia kapely Splnené 

105/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2015 Splnené 

106/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Na základe žiadostí občanov, výrez stromov popri chodníku na cintoríne 

a v priestoroch miestneho cintorína Trvá 

107/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančné výdavky z rozpočtu obce vo výške 1500 eur na akcie: 

posedenie dôchodcov, posedenie na Mikuláša a zakúpenie kalendárov 

do domácností Splnené 

108/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Ústrednú inventarizačnú komisiu, ktorá vykoná inventarizáciu majetku a 

záväzkov obce ku koncu roka 2015 v zložení: Dáša Lobotková, Danka 

Zápotočná a Maroš Michalička. Trvá 

109/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice Bc. Dana Zápotočná a Ing. Peter Gardian. Splnené 



110/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program mimoriadneho rokovania OZ 6.11.2015 v znení: 

1. Otvorenie 

2. Voľba hlavného kontrolóra obce Bobot 

3. Záver Splnené 

111/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Bobot: 

1. Otvorenie obálok 

2. Predstavenie kandidátov a pohovor 

3. Prestávka na poradu 

4. Voľba hlavného kontrolóra verejným hlasovaním Splnené 

112/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Za hlavného kontrolóra obce Bobot Mgr. Ivana Antalu na 6 ročné 

funkčné obdobie. Splnené 

 

3. Prezentácia ohľadne verejného osvetlenia 

Na zasadnutí boli prítomní dvaja zástupcovia firmy AE group s.r.o., ktorí odprezentovali svoj 

návrh na modernizáciu verejného osvetlenia v našej obci s prefinancovaním. Predstavili aj 

konkrétne svietidlo, ktoré by bolo použité namiesto starých svietidiel verejného osvetlenia. 

Zástupcovia firmy podali poslancom bližšie odpovede na ich doplňujúce otázky. 

 

Počas tejto prezentácie sa o 18,47 dostavil na zasadnutie poslanec Ing. Pavol Koreň. Taktiež sa 

prítomných hostí spýtal na bližšie informácie ohľadne modernizácie verejného osvetlenia. Po 

odchode prezentujúcich hostí vznikla medzi poslancami OZ ešte krátka diskusia, výsledkom 

ktorej bolo, že obecné zastupiteľstvo si nechá ešte nejaký čas na rozhodnutie, či sa pôjde do 

modernizácie verejného osvetlenia za podmienok, ktoré ponúka firma AE group s.r.o.. OZ 

zároveň poverilo starostku obce k zisteniu nákladov, ktoré by obec vynaložila, od obce resp. 

obcí, v ktorých sa takýmto spôsobom modernizácia verejného osvetlenia uskutočnila. 

 

4.  Schválenie Zmluvy o manažmente projektu „Kvalita 

životného prostredia“ 

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s touto zmluvou, ktorú mali pred zasadnutím 

k dispozícii aj na preštudovanie a otvorila k tomuto bodu diskusiu (Príloha č.1). Počas diskusie 



sa poslanci spýtali starostky na ďalšie doplňujúce informácie ohľadne zmluvy, ale výsledkom 

rozhodnutia všetkých poslancov bolo nakoniec zatiaľ neschváliť túto zmluvu, nakoľko v znení, 

v akom nám bola predložená, je pre nás nevýhodná. 

 

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

OZ v Bobote neschvaľuje: 

Zmluvu o manažmente projektu „Kvalita životného 

prostredia“ 

 

Za uznesenie hlasovalo: 0 poslancov 

Proti : 5 poslanci 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

5. Došlá pošta 

Ako prvý list v došlej pošte predstavila starostka obce Dohodu o zabezpečení záujmového 

vzdelávania v centre voľného času s Mestom Bánovce nad Bebravou (Príloha č.2). Následne 

dala poslancom hlasovať o schválení tejto dohody. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre 

voľného času s Mestom Bánovce nad Bebravou 

 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti : 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Ďalej bola v došlej pošte prečítaná Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly za 3. 

štvrťrok 2015, ktorú prečítal poslanec Ing. Peter Gardian (Príloha č.3). Poslanci OZ vzali správu 

hlavnej kontrolórky na vedomie. 

 

Starostka obce ďalej informovala poslancov o potrebe doplniť uznesenie č. 38/2015, týkajúce 

sa odpredaja parcely spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. na účely výstavby 

trafostanice k novovybudovanej bytovej jednotke. K tomuto uzneseniu je pre potreby zápisu 

potrebné na katastrálnom úrade doplniť aj výmeru odpredaného pozemku. Na základe toho 

obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok k uzneseniu č. 38/2015. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Dodatok k uzneseniu č. 38/2015, ktorým schvaľuje výmeru 

pozemku pod Trafostanicou na základe odpredaja pozemku 

parc.č. 681/20 v k.ú. Bobot, vo výmere 33 m 2  

 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti : 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 



 

Ďalším listom v došlej pošte bola ponuka firmy ALPIN na výrub stromov na miestnom 

cintoríne (Príloha č. 4). Starostka obce predstavila poslancom túto ponuku. Firma pre našu obec 

už podobné služby vykonala aj v minulosti, preto nám teraz ponúkala aj 10% zľavu na služby. 

 

U z n e s e n i e  č .  1 1 8 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vykonanie prác na základe ponuky fy ALPIN – výrub 

stromov na miestnom cintoríne za celkovú cenu po zľave 

2 520 eur.  

 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti : 0 poslancov 

Zdržal sa: 1 poslanec (Ing. Gardian) 

 

Zároveň obecné zastupiteľstvo týmto navrhlo aj zapracovanie tejto sumy do rozpočtu roka 

2015, nakoľko sa predpokladá, že práce by prebehli ešte do konca roka. 

 

Ako ďalší list prijatý v došlej pošte bola žiadosť o prenájom od spoločnosti AWISO, s.r.o. 

(Príloha č.5). Táto spoločnosť žiada našu obec o prenájom 1 m2 pozemku na miestnom 

cintoríne, na ktorom by potom umiestnila automat na hrobové kahance. Poslanci obecného 

zastupiteľstva zatiaľ požiadali starostku, aby zistila bližšie informácie ohľadne tejto veci (výška 

odplaty za prenájom, farba automatu, vhodné umiestnenie a pod.). 

 

Na záver došlej pošty dala ešte starostka obce poslancom do pozornosti výzvu, ktorá už vyšla 

koncom októbra a na základe ktorej by bola možnosť rekonštrukcie budovy kultúrneho domu 

a obecného úradu. V súvislosti s týmto by bolo potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, 

ktorá by ale v prípade úspešnosti projektu bola oprávneným nákladom. Zo strany obecného 

zastupiteľstva nie je záujem o takúto výzvu, nakoľko aj tieto projekty sú záťažou pre rozpočet 

obce. 

 

6. Rôzne 

V tomto bode sa prihlásil o slovo pán poslanec Ľuboš Hloža, ktorý navrhol dorobiť kanalizáciu 

na ulici od bytovky č. 286 až do konca ulice pri pána Beňu. Na tejto ulici už ako na jedinej 

v obci nie je urobený žiaden odtokový kanál a nakoľko sa tu nenachádza ani potok, pri 

hustejších dažďoch alebo pri topení sa snehu, steká voda obyvateľom ulice do ich dvorov alebo 

stojí vo veľkých mlákach na ulici. Povedal zároveň, že na tejto ulici je predpoklad výstavby 

nových domov, takže aj kvôli tomuto je určite potrebné pristúpiť k vybudovaniu kanalizácie. 

Poslanci sa v následnej diskusii k tomuto problému zhodli na tom, že by sa nemusela urobiť 

hneď celá ulica naraz, pre finančnú náročnosť, ale každý rok aspoň určitá časť. Navrhli, aby 

ekonómka obce zapracovala do nového návrhu rozpočtu na rok 2016 finančnú čiastku 2 000 € 

na vybudovanie časti tejto kanalizácie. 

 

Na záver diskusie ešte starostka obce navrhla a dala poslancom na zváženie zakúpenie nových 

stolov do kultúrneho domu, nakoľko staré stoly sú už značne poškodené. Jednalo by sa 

o zakúpenie cca 10 stolov s rozmermi 120 x 70 cm. 

 



 

 

 

 

U z n e s e n i e  č .  1 1 9 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančnú čiastku 500 eur na zakúpenie nových stolov do 

kultúrneho domu.  

 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

7. Záver 

Nakoľko už nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky ani otázky, starostka obce 

poďakovala poslancom OZ a prítomným občanom za účasť na zasadnutí a rokovanie OZ 

ukončila. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Boris Michalička  

 p. Ľuboš Hloža  

   

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

 

 


