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Prezenčná listina
Starostka obce:

Danka Ďuriačová

Poslanci OZ:

Mgr. Andrea Dúcka

príchod neskôr

Ing. Peter Gardian
Ľuboš Hloža
Ing. Juraj Jánošík

ospravedlnený

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra obce
Došlá pošta
Rôzne
Záver
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1.

Otvorenie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá
konštatovala, že sú zatiaľ prítomní štyria poslanci OZ, a preto sa môže rokovanie OZ začať.
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- p. Ľuboš Hloža
- Ing. Pavol Koreň
Zapisovateľka zápisnice bola určená:p. Dáša Lobotková
Uznesenie č.66/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: p. Ľuboš Hloža a Ing. Pavol
Koreň
Za uznesenie hlasovali: 4poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne navrhla starostka obce zmenu programu rokovania doplnením nových troch bodov
programu, ktoré budú nasledovať po správe hlavného kontrolóra. Počas návrhu zmeny
programu sa dostavila poslankyňa Mgr. Andrea Dúcka.
Uznesenie č. 67/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Zmenu programu riadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra
obce
4. Zrušenie uznesenia č. 60/2016
5. Zmluva o dielo č. 1/2016 s poskytovateľom
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
6. Žiadosť o delimitáciu pozemkov od SPF
7. Došlá pošta
8. Rôzne
9. Záver
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2.

Kontrola uznesení

Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení :
Trvajúce uznesenia:
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OZ v Boboteschvaľuje:
PrerokovanieUznesenia č. 65/2014 – Zásadyhospodárenia s
23.01.2015 23/2015 majetkomobce – návrhnaodloženienabudúcezasadnutiu OZ.

Trvá

OZ v Boboteschvaľuje:
Súhlas so zriadenímvecnéhobremenanapozemkoch,
ktorésúvýlučnevovlastníctveobcenaúčelyvedenia VN naparcelách 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 Boboteschvaľuje:
Finančnúčiastku 670 eur z
08.04.2016 30/2016 rozpočtuobcenapodporuvybudovaniadopravnéhoihriska

Trvá

OZ v Boboteschvaľuje:
Umiestneniedvochdopravnýchzrkadiel a
13.05.2016 36/2016 ostatnéhopotrebnéhodopravnéhoznačeniapri RD č. 86 a č.88.

Trvá

Nové uznesenia:
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice:
16.9.2016 58/2016 Ing. Boris Michalička, Ing. Peter Gardian
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
16.9.2016 59/2016 7. Záver
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
16.9.2016 60/2016 znaleckého posudku 495,00 €
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Za uznesenie
hlasovali: 4
poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Splnené

Za uznesenie
hlasovali: 4
poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Splnené

Za uznesenie
hlasovali: 4
poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Trvá
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OZ v Bobote schvaľuje:
Vstúpiť do jednania s p. Žáčikom a s p.
Brezanom
16.9.2016 61/2016 o odkúpenie pozemkov, o ktoré majú záujem.
OZ v Bobote schvaľuje:
Spoluúčasť obce Bobot 10% na realizáciu
oplotenia areálu
16.9.2016 62/2016 MŠ a ZŠ Bobot – 1000 €.
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančný príspevok 66 € na realizáciu
projektu Zdravý
16.9.2016 63/2016 životný štýl pre ZŠ s MŠ Motešice.
OZ v Bobote schvaľuje:
Vstúpiť do výzvy na rekonštrukciu, opravu
kultúrneho
domu obce a vypracovanie projektovej
dokumentácie
k realizácií rekonštrukcie KD na základe
16.9.2016 64/2016 výzvy.
OZ v Bobote schvaľuje:
Harmonogram zasadnutí OZ:
- 21.10.2016
- 18.11.2016
16.9.2016 65/2016 - 16.12.2016

3.

Za uznesenie
hlasovali: 4
poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za uznesenie
hlasovali: 4
poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za uznesenie
hlasovali: 4
poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Splnené

Trvá

Za uznesenie
hlasovali: 4
poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Trvá

Správa o výsledku kontrol hlavného kontrolóra obce

Zrušenie uznesenia č. 60/2016

Starostka obce informovala poslancov, že uznesenie č.60/2016, ktoré bolo prijaté na
poslednom zasadnutí zastupiteľstva je potrebné zrušiť a prijať nanovo v inom znení. Ide iba
o formálnu vec, nakoľko pre potreby katastrálneho úradu treba podrobné znenie , kde budú aj
podiely, aby to bolo správne podané na vklad do katastra. Poslanci nemali proti tejto veci
námietky.
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Trvá

Za uznesenie
hlasovali: 4
poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Antal prečítal svoju správu o výsledku kontrol za obdobie od
16.6.2016 do 3.10.2016. Po prečítaní tejto správy sa poslanci Ing. Pavol Koreň a Ing. Boris
Michalička vyjadrili v tom zmysle, že takáto stručná správa pre nich nemá žiadnu
vypovedaciu hodnotu a že do budúcna by radi uvítali trošku rozsiahlejšie podanú správu
s konkretizovaním určitého zistenia z vykonanej kontroly. Hlavný kontrolór im na to
odpovedal, že s tým nemá problém a takisto poslancom na ich vyžiadanie predloží prípadne aj
ďalšie správy.

4.

Trvá
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Uznesenie č.68/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Zrušenie uznesenia č. 60/2016.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.69/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Odkúpenie
spoluvlastníckeho
podielu
3/16
na
nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese Trenčín,
v obci Bobot a v k. ú. Bobotská Lehota a to:
pozemok KN-C parc. č. 182/2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2,
spoluvlastnícky podiel 3/16, čo predstavuje 18,19
m2, zapísaný na LV č. 992 v k. ú. Bobotská Lehota
- pozemok KN-C parc. č. 184/5, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2,
spoluvlastnícky podiel 3/16, čo predstavuje 3,38
m2 , zapísaný na LV č. 726 v k. ú. Bobotská Lehota
- pozemok KN-C parc. č.184/6, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
spoluvlastnícky podiel 3/16, čo predstavuje 1,13
m2 , zapísaný na LV č. 726 v k. ú. Bobotská Lehota
- pozemok KN-C parc. č. 187, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2,
spoluvlastnícky podiel 3/16, čo predstavuje 32,63
m2, zapísaný na LV č. 990 v k. ú. Bobotská Lehota
- pozemok KN-C parc. č. 188, druh pozemku
záhrady o výmere 528 m2, spoluvlastnícky podiel
3/16, čo predstavuje 99 m2, zapísanýna LV č. 990
v k. ú. Bobotská Lehota
od Slovenskej republiky, správcu Okresného úradu
Trenčín podľa vypracovaného znaleckého posudku č.
236/2016, ktorý vypracoval znalec Ing. Ladislav Horný,
znalec z odboru Stavebníctvo a odvetvie Pozemné stavby
a odhad hodnoty nehnuteľností v sume 495 €.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

5.

Zmluva o dielo č. 1/2016 s poskytovateľom Bánovská regionálna rozvojová
agentúra

V tomto bode predstavila starostka obce poslancom návrh uvedenej Zmluvy o dielo. Podľa
nového zákona o odpadoch má obec zabezpečiť aj ukladanie biologicky rozložiteľného
odpadu – zeleného odpadu – bioodpadu, teda (pokosenej trávy, konárov, lístia a podobne).
Bánovská regionálna rozvojová agentúra by nám v prípade uzatvorenia tejto zmluvy
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vypracovala a podala žiadosť o finančný príspevok na základe výzvy. Ak by obec v
uvedenom projekte uspela, získala by finančné prostriedky na nákup kompostérov do každej
domácnosti, štiepkovača, traktora s vlečkou.
Uznesenie č.70/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o dielo č. 1/2016 s poskytovateľom Bánovská
regionálna rozvojová agentúra
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6.

Žiadosť o delimitáciu pozemkov od SPF

Starostka obce predložila poslancom žiadosť, ktorá bola zaslaná na Slovenský pozemkový
fond ohľadne prevodu pozemkov delimitáciou do vlastníctva obce. Jednalo by sa o pozemky
ihriska, cintorína, dom smútku, a priľahlé pozemky v okolí týchto stavieb, ktoré obec využíva
a stará sa o ne. Uvedené pozemky do tejto chvíle nepatria obci aj napriek tomu, že ich
využíva.
Uznesenie č.71/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Prevod pozemkov do majetku obce – parciel zapísaných
v KN, na LV č. 731, k.ú Bobot, tak ako sú zobrazené
v GP č. 43151736–26/16, nasledovne:
- E KN parc. č. 658/50 = C KN parc. č. 530/3,
ihrisko obce
- E KN parc. č. 658/50 = C KN parc. č. 530/4,
manipulačná plocha športového areálu obce
(ihriska)
- E KN parc. č. 658/50 = C KN parc. č. 530/5,
manipulačná plocha športového areálu obce
(ihriska)
- E KN parc. č. 658/50 = C KN parc. č. 673/1,
manipulačná plocha športového areálu obce
(ihriska)
- E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 530/1,
športový areál obce
- E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 530/3, ihrisko
obce
- E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 530/4,
manipulačná plocha športového areálu obce
(ihriska)
- E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 531/1,
cintorín obce
- E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 532/7,
cintorín obce
- E KN parc. č. 659/5 = C KN parc. č. 671/1,
manipulačná plocha cintorína obce (cintorín)
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E KN parc. č. 27/31 = C KN parc. č. 532/8,
manipulačná plocha domu smútku
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

7.

Došlá pošta

Prvým listom v došlej pošte bola žiadosť od p. Briliakovej a p. Fábryho o odkúpenie
nehnuteľnosti – rodinného domu s pozemkom od obce, ktorú majú teraz v prenájme. Po
krátkej diskusii poslanec Ing. Pavol Koreň navrhol, aby strarostka obce pripravila návrh
Kúpno - predajnej zmluvy na uvedenú nehnuteľnosť. Ostatní poslanci s návrhom súhlasili.
Ďalším listom v došlej pošte bola žiadosť od Obce Motešice o vyjadrenie sa k zaradeniu obce
do školského obvodu. Je to vlastne návrh VZN Obce Motešice, ku ktorému sa má naša obec
vyjadriť. Po vzájomnej diskusii vyjadrili poslanci svoje stanovisko v znení nasledovného
uznesenia.
Uznesenie č.72/2016
OZ v Bobote súhlasí:
So zaradením do školského obvodu obce Motešice pre
žiakov II. stupňa Základnej školy
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ďalej starostka obce oboznámila poslancov o Dodatku č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM,
ktorú máme uzatvorenú.
Uznesenie č.73/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému
systému Dátové centrum obcí a miest
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8.

Rôzne

V tomto bode dala starostka obce najskôr slovo ekonómke obce Dáši Lobotkovej, ktorá
informovala poslancov o úprave rozpočtu obce, ktorá bola vykonaná k dátumu ukončenia 2.Q
2016. Poslanci k úprave rozpočtu nemali námietky. Podrobný rozpis vykonaných zmien bude
prílohou zápisnice. Ekonómka taktiež predložila poslancom návrh na odsúhlasenie použitia
finančných prostriedkov z rezervného fondu obce, ktorými by sa v súlade so Zákonom č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách, pokryli vynaložené výdavky na mimoriadne okolnosti
alebo havarijné stavy v roku 2016. Poslanci k tomuto návrhu nemali žiadne pripomienky.
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Uznesenie č.74/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Zmenu rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením č. 2 /2016
Zmena v príjmovej časti : zvýšenie o 4 527,51 eur
Zmena vo výdavkovej časti: zvýšenie o 16 776,80 eur
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.75/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Použitie
prostriedkov
Rezervného
fondu
obce
Rozpočtovým opatrením č. 3/2016 vo výške 23 341,20 eur
na pokrytie výdavkov nasledovne:
= 11 199,20 eur ako mimoriadna okolnosť – doplatenie
platu
aj
s odvodmi
zamestnávateľa
bývalému
zamestnancovi na základe súdneho rozhodnutia
= 2 420 eur ako havarijný stav – výrub stromov na
cintoríne
= 1 030 eur ako kapitálový výdavok – spoluúčasť obce na
financovaní vybudovania detského ihriska
= 8 692 eur ako mimoriadna okolnosť – právne služby
spojené s výstavbou novej bytovej jednotky v obci
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce informovala poslancov o správach o výchovno-vzdelávacej činnosti,
ktoré jej boli predložené riaditeľkou Materskej školy aj Základnej školy.
Potom informovala o havarijnom stave lipy pri zdravotnom stredisku, ktorú je potrebné
odstrániť, nakoľko môže ohroziť okoloidúcich občanov alebo majetok nachádzajúci sa v jej
blízkosti. Kompetentné osoby, ktoré boli stav lipy obhliadnuť, potvrdili havarijný stav – lipa
je zvnútra hnilá a kmeň je vo vnútri dutý, takže hrozí jej spadnutie. Nakoľko ide o havarijný
stav, starostka sa kontaktovala s dodávateľom , ktorý by tento výrez vykonal. V deň výrezu
bude odstávka elektrickej energie do domácnosti , konáre prerastajú do vedenia, preto bolo
potrebné zabezpečiť výluku na nevyhnutný čas počas výrezu.
Cena za vykonanie tejto služby by bola na základe dohody s dodávateľom 550 eur.
Uznesenie č.76/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Odstránenie lipy pri zdravotnom stredisku , ktorá je
v havarijnom stave a finančnú čiastku na tento účel vo
výške 550 eur.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Ďalej starostka obce informovala že je potrebné zakúpiť do školskej jedálne mrazničku,
nakoľko súčasná mraznička je nevyhovujúca (má viac ako 25 rokov), preto je potrebné
zakúpiť novú.
Uznesenie č.77/2016
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančnú čiastku z rozpočtu obce vo výške 300 eur na
zakúpenie novej mrazničky do školskej jedálne
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Potom sa k slovu prihlásil poslanec Ľuboš Hloža, ktorý navrhol posunutie automatu na
hrobové kahance, ktorý je umiestnený v dolnej časti cintorína a bráni malým nákladným
autám, ktoré dovážajú poklopy na hroby prejazd po chodníku hore cintorínom. Kvôli
tomuto potom musia k hrobom ťažké poklopy vynášať ručne, čo je problematické hlavne pri
vyššie položených hroboch.
Prítomný občan pán Marián Ševčík informoval na havarijný stav pri svojom dome a poprosil
OZ o riešenie situácie. Jedná sa o pás obecného pozemku, ktorý sa ťahá pozdĺž oplotenia jeho
domu a o ktorý sa doteraz staral jeho kosením, ale teraz to nie je možné, nakoľko tam po
výstavbe elektrického vedenia na jeho povrchu je zmes škvary, piesku a štrku, ktorý vznikol
výkopom. Ďalej upozornil na dve pomerne hlboké jamy v ceste pri jeho dome, ktoré
pravdepodobne zostali taktiež po výkopových prácach inžinierskych sietí k novej bytovej
jednotke a ktoré predstavujú nebezpečenstvo aj pre okoloidúcich, hlavne deti a jemu zasa
bránia vo vstupe na svoj pozemok z tejto strany. Nakoniec ešte upozornil na otvor v hlavnej
ceste, ktoré je potrebné riešiť z dôvodu možného prepadu. Podľa neho by bolo vhodné dať na
túto časť cesty dopravné značenie na zníženie rýchlosti.
Starostka informovala že bude kolaudácia stavby a ak sa tam po výkopoch nachádzajú
prepadnuté úseky tak tieto sa budú vyrovnávať zo strany zhotoviteľa.
Starostka obce aj poslanci sa dohodli, že sa pôjde pozrieť na daný úsek – stavebná komisia,
ktorá vyhodnotí uvedený stav.

9.

Záver

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

Overovatelia zápisnice:

p. Ľuboš Hloža
Ing. Pavol Koreň

Starostka obce:

Danka Ďuriačová
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Príloha č. 1
Zmeny rozpočtu – UZN č. 74/2016
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Použitie prostriedkov RF – UZN č. 75/2016
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