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Zápisnica zo zasadnutia OZ

Prezenčná listina
Starostka obce:

Danka Ďuriačová

Poslanci OZ:

Mgr. Andrea Dúcka

ospravedlnená

Ing. Peter Gardian
Ľuboš Hloža

ospravedlnený

Ing. Juraj Jánošík
Ing. Pavol Koreň

ospravedlnený

Ing. Boris Michalička
Bc. Dana Zápotočná
Hlavný kontrolór:

Mgr. Ivan Antal

Zapisovateľka:

Ing. Marcela Bartošová

ospravedlnený

Hostia a ostatní prítomní:

Návrh programu rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Odkúpenie pozemku spoluvlastníckeho podielu 3/16 od Okresného úradu Trenčín
(pozemky pri rodinnom dome s. č 90 vo vlastníctve obce Bobot)
4. Odkúpenie pozemku od spoločnosti DIPLOMAT DENTAL s.r.o Piešťany (pozemok –
autobusová zástavka Ludoprint a.s )
5. Došlá pošta
6. Rôzne
7. Záver
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1. Otvorenie
Zasadnutie riadneho obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá
konštatovala, že sú prítomní štyria poslanci OZ, a preto sa môže rokovanie OZ začať.
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Ing. Boris Michalička
- Ing. Peter Gardian
Neprítomní, ospravedlnení poslanci OZ:

Mgr. Andrea Ducka
Ing. Pavol Koreň
Ľuboš Hloža

Zapisovateľka zápisnice: Ing. Marcela Bartošová
Uznesenie č.58/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice:
Ing. Boris Michalička, Ing. Peter Gardian
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce prečítala návrh programu zasadnutia OZ a navrhla schválenie programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Odkúpenie pozemku spoluvlastníckeho podielu 3/16 od Okresného úradu Trenčín
(pozemky pri rodinnom dome s. č 90 vo vlastníctve obce Bobot)
4. Odkúpenie pozemku od spoločnosti DIPLOMAT DENTAL s.r.o Piešťany (pozemok –
autobusová zástavka Ludoprint a.s.)
5. Došlá pošta
6. Rôzne
7. Záver
Uznesenie č. 59/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Odkúpenie pozemku spoluvlastníckeho podielu 3/16
od Okresného úradu Trenčín (pozemky pri rodinnom
dome s. č 90 vo vlastníctve obce Bobot)
4. Odkúpenie pozemku od spoločnosti DIPLOMAT
DENTAL s.r.o Piešťany (pozemok – autobusová
zástavka Ludoprint a.s )
5. Došlá pošta
6. Rôzne
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7. Záver
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Kontrola uznesení
Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontorolu uznesení:
Splnené uznesenia: č. 85/2015, č. 108/2015, č. 139/2015, č. 26/2016, č. 29/2016, č.33/2016, č.
34/2016, č.35/2016, č. 37/2016, č.38/2016, č.42/2016, č.43/2016, č.44/2016, č.45/2016, č.
46/2016, č. 47/2016, č.48/2016, č. 49/2016, č. 52/2016, č.53/2016, č.56/2016, č. 57/2016
Trvajúce uznesenia:
OZ v Bobote schvaľuje:
Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s
23.01.2015 23/2015 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
06.03.2015 39/2015 KN E 1027 – LV

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Finančnú čiastku 670 eur z rozpočtu obce na podporu vybudovania
08.04.2016 30/2016 dopravného ihriska

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Umiestnenie dvoch dopravných zrkadiel a ostatného potrebného
13.05.2016 36/2016 dopravného značenia pri RD č. 86 a č.88.

Trvá

3. Odkúpenie pozemku od Okresného úradu Trenčín
(pozemky pri rodinnom dome s. č 90 vo vlastníctve
obce)
Starostka obce informovala poslancov OZ o predkupnom právé na odkúpenie
spoluvlastníckeho podielu 3/16 na nehnuteľnostiach, ktoré má v správe Okresný úrad Trenčín
a ponúkol obci odpredaj týchto pozemkov. Jedná sa o pozemky pri rodinnom dome s. č 90,
ktorý je vo vlastníctve obce v katastri Bobotská Lehota evidované na LV č. 990, č. 991, č. 992
a č. 726. Starostka obce poslancom predložila znalecké posudky na uvedené pozemky,
v ktorých hodnota pozemku je vyčíslená na 3,32 €/m2 Celková cena za odkúpenie
spoluvlastníckeho podielu pozemkov od Okresného úradu Trenčín 495,00 . Starostka obce
navrhla riešiť odkúpenie podielu s Okresným úradom a následne po odkúpení vstúpiť do
jednania s p. M. Nehézovou o odpredaji pozemkov (na základe žiadosti p. Nehezovej v došlej
pošte).
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Uznesenie č.60/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Odkúpenie pozemkov parc. č. 184/5, 184/6 LV 726,
parc. č. 187, 188 LV 990, parc. č. 182/2 LV 992, od
Okresného úradu Trenčín podľa vypracovaného
znaleckého posudku 495,00 €
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Odkúpenie pozemku od spoločnosti DIPLOMAT
DENTAL s.r.o Piešťany (pozemok – autobusová
zástavka Ludoprint a.s.)
Starostka obce oboznámila poslancov OZ o skutočnosti, že oslovila spoločnosť
DIPLOMAT DETAL s.r.o Piešťany, ktorá je vlastníkom pozemkov (LV č. 457) pri
autobusovej zástavke Ludoprint a.s. na ich úprave plochy, ktorá je znečistená a neupravená.
Po spoločných rokovaniach starostky obce so spoločnosť DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
spoločnosť súhlasila s odpredajom pozemkov a požiadala predloženie znaleckého posudku
s návrhom ponuky na odpredaj pozemkov. Zároveň starostka obce podotkla, že o časť
pozemkov prejavili záujem aj p. M. Žáčik (pozemok pri jeho RD č. 356) a p. F. Brezan –
súkromný podnikateľ v časti Závodie (prístupová cesta k jeho pozemkom). Poslanci OZ
navrhli starostke obce, aby prerokovala s p. Žáčikom a s p. Brezanom, o ktoré časti pozemkov
a výmeru majú záujem a potom ďalej riešiť odkúpenie pozemkov so spoločnosťou.
Uznesenie č.61/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Vstúpiť do jednania s p. Žáčikom a s p. Brezanom
o odkúpenie pozemkov, o ktoré majú záujem.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Rôzne
V bode rôzne starostka obce informovala poslancov, že vypracovala Domový
poriadok (príloha č.1) pre nový bytový dom s. č 367 a upovedomila poslancov, že
konzultovala s Ing. R. Košíkom možnosť, aby dal do prenájmu bytový dom za podmienok
obce, nakoľko ešte stále obec nemá vyrozumenie z Fondu štátneho bývania na poskytnutie
dotácií. Poslanci OZ Domový poriadok BJ 16 č. 367 zobrali na vedomie.
D. Ďuriačová ďalej informovala poslancov OZ o poskytnutej dotácií na oplotenie MŠ
a ZŠ Bobot v sume 7 000 € so spoluúčasťou obce 10%. Navrhla schválenie 10%
spoluúčasti obce Bobot na zrealizovanie projektu – oplotenie areálu MŠ a ZŠ Bobot.
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Uznesenie č.62/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Spoluúčasť obce Bobot 10% na realizáciu oplotenia areálu
MŠ a ZŠ Bobot – 1000 €.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Došlá pošta
Žiadosť p. Marty Nehezovej – 13. 6. 2016 bola zaevidovaná žiadosť o odkúpenie
pozemku evidovaného na LV č. 992 parcela č. 182/1, parcela č. 182/2 od p. Marty
Nehezovej v katastrálnom území Bobotská Lehota. Ide o vysporiadanie
spoluvlastníckeho podielu od Okresného úradu, na ktorý obec dostala ponuku na
predkupné právo odkúpenia (prerokované na zasadnutí v bode č. 3 – odkúpenie
podielu od Okresného úradu Trenčín). Starostka obce vstúpi do jednania s p.
Nehézovom až po odkúpení podielu od Okresného úradu Trenčín.
Žiadosť odkúpenie obecného pozemku – v došlej pošte dňa 20.6.2016 bola
zaevidovaná žiadosť p. Michala Snopeka o odkúpenie pozemku časť par. 387/1 v k. ú
Bobotská Lehota, ktorá je evidovaná vo vlastníctve obce Bobot. Jedná sa o pozemok
pri jeho rodinnom dome č. 87 o výmere cca 30 m2, o ktorý sa starajú a majú
o odkúpenie vážny záujem. Ústnu žiadosť o výmenu časti tohto pozemku požiadal aj
PhDr. Ivan Podpera. Starostka obce a poslanci OZ nemali k odpredaju pozemku
námietky a súhlasili s odpredajom pozemku. Podmienkou na odpredaj je vypracovanie
geometrického plánu na náklady p. Snopeka – presnej výmery uvedeného pozemku na
par. č.387/1 o ktorý má záujem.
Sťažnosť psy – dňa 8.9.2016 bola zaevidovaná sťažnosť od p. A. Vojtilovej na psie
výkaly na trávnatom poraste pri ich rodinnom dome č. 281, ktoré im pravidelne
znečisťujú okolie domu. Starostka obce reagovala na sťažnosť, že ak budeme vedieť
doložiť alebo poznať majiteľa psa, ktorý tieto výkaly po svojom psovi neuprace
pristúpime k pokute v zmysle správneho poplatku. V súvislosti so psami sa vyjadrili aj
prítomní občania, že voľne pobehujú po obci a ohrozujú občanov. Starostka obce
reagovala, že už viackrát upozorňovala majiteľom psov, aby dodržiavali VZN č.
1/2013 o niektorých podmienkach držania a chovaní psov na území obce Bobot, ale
odozva je bez nápravy. Poslanec Ing. B. Michalička navrhol, ak sa takéto situácie
budú naďalej opakovať treba urobiť odchyt psov, umiestniť ich do odchytnej stanice,
útulku na náklady obce a riešiť danú situáciu s majiteľmi psov.
Žiadosť o finančný príspevok na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ –
zaevidovaná žiadosť ZŠ s MŠ Motešice dňa 13.9.2016 o finančný príspevok 66 € na
realizáciu projektu „Zdravý životný štýl na školský rok 2016/2017. Poslanci OZ
schválili finančný príspevok v hodnote 66 € .
Uznesenie č.63/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančný príspevok 66 € na realizáciu projektu Zdravý
životný štýl pre ZŠ s MŠ Motešice.
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Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce informovala poslancov o novej aparatúre obecného rozhlasu, ktorú
máme v skúšobnej lehote. Jedná sa o modernejší typ aparatúry, pri ktorom
pracovníčky obce nemusia hlásiť priamo v kancelárií (napr. v sobotu) ale dá sa relácia
nahrať a naplánuje sa spustenie rozhlasu, zároveň je možnosť posielať oznamy aj
prostredníctvom SMS správy. Nová aparatúra stojí cca 2000 € a dodávatelia ponúkli
aparatúru splatiť aj na splátky. Poslanci OZ navrhli vstúpiť do jednania
s dodávateľom, akým spôsobom si úhradu resp. splátkový kalendár predstavujú
a návrh predniesť na budúcom rokovaní OZ.
D. Ďuriačová ďalej informovala poslancov OZ, že vychádzajú nové výzvy na
rekonštrukcie, obnovu kultúrnych domov s 5% účasťou obce. Vyzvala poslancov, aby
sa vyjadrili, či má začať konať a zapojiť sa do nových výziev nakoľko sa musí
vypracovať nová projektová dokumentácia a aj technický projekt na rekonštrukciu
kultúrneho domu obce.
Uznesenie č.64/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Vstúpiť do výzvy na rekonštrukciu, opravu kultúrneho
domu obce a vypracovanie projektovej dokumentácie
k realizácií rekonštrukcie KD na základe výzvy.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Verejné osvetlenie – starostka obce oboznámila poslancov OZ, že výzvy na obnovu
verejného osvetlenia už nebudú a treba zvážiť, akým spôsobom budeme riešiť
rekonštrukciu verejného osvetlenia, či z vlastných zdrojov výmenou napr. svietidiel
alebo formou koncesie. Navrhla poslancom, aby si vypočuli prezentáciu odborníkov
na verejné osvetlenie, ktorý obci ponúkli spoluprácu na rekonštrukciu verejného
osvetlenia na spoločnom pracovnom stretnutí.
Harmonogram zasadnutia OZ – poslanec Ing. B. Michalička navrhol schváliť
harmonogram zasadnutí OZ do konca roka 2016, navrhované termíny:
- 21.10.2016
- 18.11.2016
- 16.12.2016
Uznesenie č.65/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Harmonogram zasadnutí OZ:
- 21.10.2016
- 18.11.2016
- 16.12.2016
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Do diskusie sa prihlásil prítomný Ing. Jozef Gálik, ktorý informoval starostku obce
a poslancov OZ o skutočnosti, že rieši súdnou cestou pozemok Jozefa Kyselicu s. č
254 (bývalý chodník medzi ulicami).
Ing. Gálik podal informáciu, že tento pozemok patril Gálikovým (rodičom Ing. Jozefa
a Stanislava Gálika) a p. J. Kyselica ho získal vydržaním. Oboznámil prítomných, že
v danej veci kto je vlastníkom pozemku rozhodne súd.

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. Boris Michalička
Ing. Peter Gardian

Starostka obce:

Danka Ďuriačová
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