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Prezenčná listina  

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

   

Poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka  

 Ing. Peter Gardian   

 Ľuboš Hloža  

 Ing. Juraj Jánošík  

 Ing. Pavol Koreň   

 Ing. Boris Michalička  

 Bc. Dana Zápotočná  

   

Hlavný kontrolór: Mgr. Ivan Antal  

   

Zapisovateľka: Dáša Lobotková  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Návrh programu rokovania 

1. Otvorenie 

2. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ Bánovce n/Bebr. 

3. Došlá pošta 

4. Rôzne 

5. Záver 
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1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá 

konštatovala,  že sú prítomní všetci poslanci OZ, a preto sa môže rokovanie OZ začať. 

 

Starostka navrhla overovateľov zápisnice: 

- Ing. Peter Gardian 

- Ing. Pavol Koreň 

-  

Zapisovateľka zápisnice bola určená: p. Dáša Lobotková 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Gardian a Ing. Pavol 

Koreň 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program riadneho rokovania OZ: 

1. Otvorenie 

2. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania 

v CVČ Bánovce n/Bebr. 

3. Došlá pošta 

4. Rôzne 

5. Záver   

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

Následne starostka obce D. 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 

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 Trvá 
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KN E 1027/51 – LV 830 

KN E 1027 – LV 

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 

106/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Na základe žiadostí občanov, výrez stromov popri chodníku na cintoríne 

a v priestoroch miestneho cintorína Trvá 

      

118/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vykonanie prác na základe ponuky fy ALPIN – výrub stromov na 

miestnom cintoríne za celkovú cenu po zľave 2 520 eur. Trvá 

   

139/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Harmonogram zasadnutí OZ: 

29.1.2016 

11.3.2016 

8.4.2016 

13.5.2015 

24.6.2016 Trvá 

14/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice: Bc. Dana Zápotočná a Ing. Juraj Jánošík Splnené 

15/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program riadneho rokovania OZ: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Zmena rozpočtu IV. štvrťrok 2015 

4. Návrh plánu hlavného kontrolóra obce Bobot 

5. Mandátna zmluva ( digitálny kamerový systém) 

6. Došlá pošta 

7. Rôzne 

8. Záver Splnené 

16/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.12/2015 nasledovne: 

- zvýšenie príjmov o 582,20 € 

- zvýšenie výdajov o 24 950,17 € Splnené 

17/2016 

OZ v Bobote berie na vedomie: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.12/2015 nasledovne: 

- zvýšenie príjmov o 26 287,90 € 

- zvýšenie výdajov o 22 532,05 € Splnené 
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Podrobný rozpis jednotlivých zmien po položkách tvorí prílohu č.1 

zápisnice OZ. 

18/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot za 

obdobie I. polrok 2016 ( príloha č.2) Trvá 

19/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Mandátnu zmluvu č. 00311421/742/2015 medzi obcou Bobot zastúpenú 

starostkou obce D. Ďuriačovou a spoločnosťou ALGAIL s.r.o.so sídlom 

Novojelčanská 1396/124, 925 23 Jelka zastúpenú Ing. Gabriel Kiš 

( príloha č.3) Splnené 

20/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Termín verejného zhromaždenia občanov obce Bobot 19.3.2016 Trvá 

 

 

2. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ 

Bánovce nad Bebravou 

Starostka obce oboznámila s touto zmluvou, ktorú mali pred zasadnutím poslanci aj 

k nahliadnutiu. Po krátkej diskusii dala OZ hlasovať o schválení tejto zmluvy.  

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre 

voľného času v Bánovciach nad Bebravou 

 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Došlá pošta 

Starostka obce D. Ďuriačová prečítala prvý list došlej pošty, ktorým bola žiadosť o finančný 

príspevok od Základnej školy s materskou školou Motešice. Prítomná Mgr. Iveta Jatzová, 

riaditeľka tejto školy podala poslancom bližšie informácie ohľadne tejto žiadosti. Finančne by 

sa jednalo o príspevok vo výške 180 eur / 6 detí x 30 eur/. Po krátkej diskusii  dala starostka 

obce poslancom o schválení tejto žiadosti hlasovať.  

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Poskytnutie finančného príspevku vo výške 180 eur 

Základnej škole s materskou školou Motešice na 
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financovanie fakultatívnych výletov v rámci výletu do 

Talianska 6 žiakom z našej obce 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Ďalej bola v došlej pošte prečítaná sťažnosť od pani Vojtilovej, ktorá žiada starostku obce 

a obecné zastupiteľstvo o zjednanie nápravy ohľadne odpratávania si výkalov po svojich psoch 

ich majiteľmi na súkromných trávnatých porastoch iných občanov. Starostka obce podotkla, že 

tento problém je v našej obci neustále sa opakujúci, nakoľko je tu aj veľa voľne sa pohybujúcich 

psov. Poslanec Ing. Pavol Koreň povedal,  že povinnosti majiteľov psov sú určené v prijatom 

VZN obce , v ktorom sú taktiež určené aj pokuty za priestupky, takže v prípade, že sa konkrétne 

preukáže totožnosť psa, bude tento priestupok riešený v zmysle spomínaného VZN s jeho 

majiteľom. Taktiež sa poslanci vyjadrili k tomu, aby sa ešte častejšie ako doteraz v obecnom 

rozhlase vyhlasovalo o tomto probléme a upozorňovali sa občania aj na hrozbu uloženia pokuty 

za takéto priestupky. 

 

Ako posledný list zaevidovaný v došlej pošte bola žiadosť o povolenie otváracích hodín – 

aktualizáciu dokumentu od Marianny Kollárovej, ktorá prevádzkuje Výčap u Maca. Po krátkej 

diskusii poslancov im dala starostka obce o tomto schválení hlasovať. 

                                                                                       

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Aktualizáciu dokumentu – “Povolenie otváracích hodín pre 

pohostinstvo Výčap u Maca”. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

4. Rôzne  

Starostka obce sa v krátkosti vrátila k poslednej veľkej udalosti , ktorá sa uskutočnila v našej 

obci a tou bolo prevzatie nového hasičského auta, ktoré bolo darované našej obci. Dala 

poslancom OZ na zváženie uzatvorenie havarijnej poistky. Krátkou diskusiou sa poslanci 

dohodli na tom, že najskôr bude treba prezistiť cenu takéhoto poistenia u rôznych poisťovní a 

potom sa podľa toho rozhodne a pristúpi sa k prípadnému uzatvoreniu havarijnej poistky. 

Následne dala starostka obce slovo poslancovi Ing.Pavlovi Koreňovi,  aby z hľadiska svojej 

hasičskej odbornosti vyjadril svoj názor a prípadne poskytol ďalšie informácie týkajúce sa 

nového auta. Ing. Koreň  v krátkosti poinformoval o vybavenosti nového auta a následne 

navrhol poslancom zakúpenie nabíjačky na vybavenie hasičského auta, ktorá tu bude veľmi 

potrebná, aby bolo auto neustále v pohotovostnom stave. Informoval, že ním zistená cena 

takejto nabíjačky sa pohybuje okolo 150 eur.  Avšak podotkol, že je určite potrebné udržiavať 

v pohotovostnom stave naďalej aj staré hasičské auto a venovať sa jeho opravám, nakoľko bude 

v prípade potreby slúžiť na dopĺňanie vody pri hasení požiarov, pretože nové auto má síce 

špičkovú vybavenosť ale malú nádrž na vodu – iba 800 l, kým staré auto má až 2 500 l. Po 

vyjadrení pána poslanca Ing. Koreňa a po krátkej diskusii poslancov im dala starostka obce 
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hlasovať o zakúpení spomínanej nabíjačky na nové hasičské auto s vyčlenením nimi 

navrhovanej čiastky 200 eur. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

 

Zakúpenie nabíjačky na vybavenie nového hasičského auta 

v sume 200 eur 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Starostka obce následne otvorila aj tému novej bytovej jednotky , ktorá sa v našej obci 

vybudovala a pripomenula poslancom, že by sa už mali pomaly začať zaoberať s ňou 

súvisiacimi záležitosťami ,ako sú napr. výpočet nájmu pre jednotlivé byty,  domový poriadok 

bytovej jednotky a iné potrebné dokumenty. Dohodla sa s poslancami OZ, že si ohľadne tejto 

témy dohodnú pracovnú poradu a potom na niektorom z najbližších zasadnutí zastupiteľstva 

budú informovať o konkrétnych výsledkoch. 

 

Starostka povedala, že z jej strany je to v rámci tohto zasadnutia všetko a dala slovo prítomným 

hosťom.  K slovu sa prihlásil pán František Kyselica, ktorého zaujímala náhradná výsadba 

namiesto odstránených tují na miestnom cintoríne. Starostka obce mu dala odpoveď, že 

výsadbu je možné realizovať až do roku 2017 a že pôjde o výsadbu nielen na cintoríne ale aj 

v jeho okolí a na iných verejných priestranstvách v majetku obce. V súvislosti s výsadbou 

starostka obce informovala aj o svojom zámere vysadiť väčší ihličnatý strom aj do trávnatého 

porastu pred budovu kultúrneho domu, ktorý by potom každoročne slúžil ako obecný vianočný 

stromček. 

 

Nakoniec sa  k slovu prihlásila prítomná Mgr. Iveta Jatzová, ktorá navrhla starostke obce 

pracovné stretnutie , spolu s pani riaditeľkou našej Základnej školy. Starostka obce tento návrh 

prijala s tým, že termín tohto stretnutia si vzájomne upresnia. 

 

5. Záver 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala poslancom za 

účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila. 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Gardian  

 Ing. Pavol Koreň  

   

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

 

 


