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Zápisnica zo zasadnutia OZ

Obec Bobot

Prezenčná listina
Starostka obce:

Danka Ďuriačová

Poslanci OZ:

Mgr. Andrea Dúcka
Ing. Peter Gardian

ospravedlnený

Ľuboš Hloža
Ing. Juraj Jánošík
Ing. Pavol Koreň
Ing. Boris Michalička
Bc. Dana Zápotočná
Hlavný kontrolór:

Mgr. Ivan Antal

Zapisovateľka:

Dáša Lobotková

ospravedlnená

Hostia a ostatní prítomní:

Návrh programu rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Zmena prílohy č.1 k VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
príslušný kalendárny rok na úseku školstva
4. Došlá pošta
5. Rôzne
6. Záver
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1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá
konštatovala, že sú zatiaľ prítomní štyria poslanci , teda OZ je uznášaniaschopné a preto sa
môže rokovanie OZ začať.
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Ing. Juraj Jánošík
- Ľuboš Hloža
Zapisovateľka zápisnice bola určená: p. Dáša Lobotková
Uznesenie č.27/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Juraj Jánošík a p. Ľuboš
Hloža
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Následne pán poslanec Ing. Boris Michalička, vzhľadom na prítomnosť hosťa tohto
zasadnutia, ktorý prišiel s určitou žiadosťou, navrhol zmenu programu rokovania a to
s doplnením bodu 3. Žiadosť o poskytnutie priestoru a pomoc pri vybudovaní workoutového
ihriska.
Uznesenie č. 28/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Zmenu programu riadneho rokovania OZ v znení:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Žiadosť o poskytnutie priestoru a pomoc pri
vybudovaní workoutového ihriska
4. Zmena prílohy č. 1 k VZN č. 2/2012 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný
kalendárny rok na úseku školstva
5. Došlá pošta
6. Rôzne
7. Záver
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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2. Kontrola uznesení
Starostka obce prečítala kontrolu uznesení:

23/2015

39/2015

85/2015

OZ v Bobote schvaľuje:
Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s majetkom
obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ.

Trvá

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
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

OZ v Bobote schvaľuje:
Na základe žiadostí občanov, výrez stromov popri chodníku na cintoríne a
106/2015 v priestoroch miestneho cintorína
Splnené
OZ v Bobote schvaľuje:
Ústrednú inventarizačnú komisiu, ktorá vykoná inventarizáciu majetku a
záväzkov obce ku koncu roka 2015 v zložení: Dáša Lobotková, Danka
108/2015 Zápotočná a Maroš Michalička.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Vykonanie prác na základe ponuky fy ALPIN – výrub stromov na
118/2015 miestnom cintoríne za celkovú cenu po zľave 2 520 eur.

Splnené

OZ v Bobote schvaľuje:
Harmonogram zasadnutí OZ:
29.1.2016
11.3.2016
8.4.2016
13.5.2015
139/2015 24.6.2016

Trvá

18/2016

OZ v Bobote schvaľuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot za
obdobie I. polrok 2016 ( príloha č.2)

Splnené

20/2016

OZ v Bobote schvaľuje:
Termín verejného zhromaždenia občanov obce Bobot 19.3.2016

Splnené
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22/2016

OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Gardian a Ing. Pavol Koreň
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

23/2016

OZ v Bobote schvaľuje:
Dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času v
Bánovciach nad Bebravou

Splnené

24/2016

OZ v Bobote schvaľuje:
Poskytnutie finančného príspevku vo výške 180 eur Základnej škole s
materskou školou Motešice na financovanie fakultatívnych výletov v
rámci výletu do Talianska 6 žiakom z našej obce

Splnené

25/2016

OZ v Bobote schvaľuje:
Aktualizáciu dokumentu – “Povolenie otváracích hodín pre pohostinstvo
Výčap u Maca”.

Splnené

26/2016

OZ v Bobote schvaľuje:
Zakúpenie nabíjačky na vybavenie nového hasičského auta v sume 200
eur

Trvá

21/2016

Splnené

Splnené

Počas čítania uznesení sa na zasadnutie s oneskorením dostavila pani poslankyňa Mgr.
Andrea Dúcka.

3. Žiadosť o poskytnutie priestoru a pomoc pri vybudovaní
workoutového ihriska
Starostka obce D. Ďuriačová dala slovo prítomnému hosťovi p. Martinovi Matuškovi, ktorý
túto písomnú žiadosť na zasadnutie priniesol. Pán Matuška poskytol bližšie informácie
ohľadne žiadosti a predložil už aj konkrétny návrh športoviska , ako si ho naši športovci po
vzájomnej dohode predstavujú, pričom jeho cena predstavuje 1 850 eur. Starostka obce potom
podotkla, že by bola možnosť vybudovania takéhoto zariadenia v rámci výzvy, ktorá bude
v druhom polroku, je však podmienka keď by sa obec chcela uchádzať o výzvu, aby bol
pozemok vysporiadaný, tento patrí SPF.
Tu ešte podotkla, že by sa takéto niečo mohlo vybudovať aj v areáli školy. Po krátkej
diskusii poslancov starostka obce povedala že do budúceho OZ preverí možnosti a podá
informácie.
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Pán Matuška súhlasil s jej návrhom a taktiež s tým, že by sa mohlo vybudovať napríklad aj na
priestranstve v areáli školy vedľa multifunkčného ihriska, v prípade, že sa nepodarí previesť
areál futbalového ihriska z vlastníctva pozemkového fondu na obec.

4. Zmena prílohy č. 1 k VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku
školstva
Návrh zmeny tejto prílohy bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený a nakoľko k nej
poslanci nemali žiadne dotazy, starostka obce im dala hlasovať o jej schválení.
Uznesenie č.29/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Zmenu prílohy č. 1 k VZN č. 2/2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok
na úseku školstva.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Došlá pošta
V došlej pošte boli zaevidované iba dva listy od p. Ing. Antona Doktora /zo dňa 15.3.2016
a zo dňa 7.4.2016 /– dotazy a otázky k verejnému obstarávaniu. Vo vzájomnej diskusii
s poslancami OZ a so starostkou obce si s nimi p. Ing. Doktor ozrejmil a vyjasnil svoje dotazy
a otázky.

6. Rôzne
V tomto bode starostka obce prečítala správu hlavného kontrolóra o výsledku kontrol
vykonaných v období 19.11.2015 do 8.4.2016. Poslanci OZ vzali túto správu na vedomie.
Ďalej starostka obce oboznámila prítomných o viacerých veciach, ktoré je potrebné
realizovať. Z toho najsúrnejšie sú dve aktuálne záležitosti , a to oprava potrubia ,ktoré vedie
od p.Minárika popod zadný vchod do areálu školy, nakoľko sa toto potrubie upcháva a vytápa
p. Minárika. Starostka obce prebrala túto záležitosť s p. F. Kyselicom a preto navrhla urobiť
tu drenážnu šachtu, aby sa to prípadne dalo znovu bez výkopu prepchať. Nakoľko sa toto
potrubie upcháva, lebo je po plynofikácií poškodené, je potrebné toto vymeniť aby sme
predchádzali zbytočným prácam. Poslanec Ing. Pavol Koreň navrhol problematický úsek
potrubia vymeniť, aby sa problémy v budúcnosti už neopakovali. Ďalšia potrebná vec je
oplotenie časti areálu školy, kde sú umiestnené žumpy, táto vec sa už aj zrealizovala v jednej
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časti a ešte je tu potrebné zakúpiť nové betónové poklopy na žumpy a oplotiť a prikryť aj
žumpu na druhej strane areálu školy od kostola.
Následne sa k slovu prihlásil poslanec Ing. Pavol Koreň, ktorý k tomuto zasadnutiu prezistil
ceny nabíjačky na vybavenie nového hasičského auta, ktorej kúpa bola OZ schválená na
minulom zasadnutí. Spomedzi rôznych ponúk navrhol zakúpiť nabíjačku nájdenú
v najvýhodnejšej cene 146,29 eur. Nabíjačka bude objednaná obecným úradom v najbližšom
čase.
Potom dala starostka obce slovo poslancovi Ing. Borisovi Michaličkovi, ktorý podal
prítomným informácie o grantovom programe „Bezpečnosť na cestách“, cez ktorý sa nám
podarilo získať nenávratné finančné prostriedky vo výške 3 000 eur na dopravné ihrisko. Toto
ihrisko bude slúžiť primárne našim deťom MŠ a ZŠ, ale budú ho môcť navštevovať aj iné
deti. Zo získaných prostriedkov dostaneme podľa zmluvy najskôr iba 80 % , t.j. 2 400 eur
a zvyšných 20% , t.j. 600 eur dostaneme až po ukončení projektu. Nakoľko je obstaranie
vybavenia tohto ihriska nacenené na 3 305 eur a na začiatok dostaneme iba 80% sumy, je
potrebné, aby obec spomínaných 20 % poskytla zo svojho rozpočtu, čo po zaokrúhlení
predstavuje čiastku 670 eur.

Uznesenie č.30/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančnú čiastku 670 eur z rozpočtu obce na podporu
vybudovania dopravného ihriska
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanec Ing. Pavol Koreň ešte navrhol starostke obce natrieť pracovníkmi obce kríž pred
kostolom, nakoľko sa blíži slávnosť 1. sv. prijímania a prítomná občianka Mária Pšenková
zasa navrhla potrebu urobiť vývod vody v areáli Materskej školy, aby sa tam v prípade
potreby dali umyť ruky deťom, ktoré navštevujú počas prevádzkových hodín športovorelaxačné centrum Lienka.

7. Záver
Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala poslancom
za účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Juraj Jánošík
Ľuboš Hloža

Starostka obce:

Danka Ďuriačová
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