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Prítomní:  
 
Starostka obce: Danka Ďuriačová 
Poslanci OZ:     Ing. Boris Michalička  
                          Ing. Pavol Koreň  
                          Ing. Juraj Jánošík  
                          Mgr. Andrea Dúcka  
 
Občania obce Bobot: prezenčná listina na OÚ  
  
Ospravedlnení poslanci:  Bc. Dana Zápotočná  

      Ľuboš Hloža 
      Ing. Peter Gardian  

 
 
 
 
 
Program zhromaždenia občanov: 
 

1. Otvorenie 
2. Správa o dianí v obci Bobot za rok 2016  
3. Diskusia  
4. Záver 

 
Priebeh zhromaždenia: 
 

1. Starostka obce Bobot p. Danka Ďuriačová privítala všetkých prítomných občanov 
i poslancov OZ a verejné zhromaždenie občanov otvorila. 

2. Následne na to p. starostka prečítala Správu o dianí v obci Bobot za kalendárny rok 
2016. Správa je uvedená ako Príloha č. 1. 
Hlavné body správy: 

� informácie o BJ 16 s. č. 367 (nová bytovka), 
� projekty a výzvy, 
� vysporiadanie majetku obce, 
� podané žiadosti o dotácie, 
� kultúrno-spoločenské, športové akcie, 
� plánované aktivity, 
� hospodárenie obce. 

             Zámery obce na najbližšie obdobie: 
� oprava ulíc v obci,  
� rekonštrukcia športového areálu,  
� modernizácia zastávky,  
� rekonštrukcia verejného osvetlenia, 
� regulácia a obnovenie vodnej zdrže na Lehote, 
� zateplenie  a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice,  
� riešenie otázky bioodpadu,  
� využitie budovy bývalého pohostinstva. 
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3.  Diskusia  
 

� Bc. A. Mikušková sa na úvod diskusie prihlásila s pripomienkou, že deň pred 
verejným zhromaždením, t. j. v piatok 28. 4. 2017, nebolo v miestnom rozhlase 
konanie verejného zhromaždenia vyhlásené. 
Odpoveď: Pani starostka i ostatní občania potvrdili, že verejné zhromaždenie 
bolo vyhlásené, informácia bola zverejnená na obecnej stránke a aj na úradnej 
tabuli. Pani starostka pripomenula, že občania, ktorí z rôznych dôvodov nemajú 
možnosť počuť hlásené oznamy, môžu prejaviť záujem o zaradenie do databázy 
občanov, ktorým budú informácie z obecného rozhlasu posielané formou SMS 
správ. 

 
� Bc. A. Mikušková sa ďalej spýtala na podrobnosti ohľadom kompostérov, 

poukázala na zlý stav jazierka za domom smútku a lavičiek okolo neho 
a poznamenala, že počas zimného obdobia údržba ciest nebola v uspokojivom 
stave, boli šmykľavé a neodhrnuté.  
Odpoveď: Pani starostka poznamenala, že otázka kompostérov sa už rieši. 
Projekt na ich kúpu bol podaný v minulom roku, no s neúspešným výsledkom. 
Prisľúbila, že v tomto roku sa opätovne budeme uchádzať o možnosť získania 
finančných prostriedkov na zakúpenie nádob na BRO. Pani starostka 
skonštatovala, že o zlom stave jazierka vie, no OÚ nemá pracovníkov, ktorí by 
pravidelne zabezpečovali jeho veľmi náročnú údržbu. Naviac podotkla, že keď 
sa aj priestor jazierka vyčistí, o niekoľko dní sú v ňom i okolo neho opäť 
nahádzané odpadky. Preto zatiaľ neexistuje systémové riešenie na odstránenie 
tohto problému. Pán A. Fiala sa zapojil do diskusie a  ponúkol pomoc 
urbariátov, ktoré by poskytli drevené hranoly na opravu lavičiek v okolí 
jazierka. Pani starostka jeho ponuku prijala. Napokon sa vyjadrila aj k zimnej 
údržbe ciest. Poznamenala, že vzhľadom na veľmi silnú a dlhotrvajúcu zimu 
bolo náročnejšie zabezpečiť údržbu ciest k spokojnosti občanov. OÚ robil 
všetko, čo bolo v jeho technických silách i personálnych možnostiach, 
pravidelne sa cesty odhŕňali a posýpali.  
    

� Bc. A. Mikušková ďalej uviedla názor, že faktúry zverejnené na stránke obce sú 
neúplné. Konkrétne mala na mysli faktúry za oplotenie ZŠ a MŠ a faktúry za 
právne služby, ktoré obec využíva. 
Odpoveď: Pani starostka poznamenala, že faktúry sú zverejnené v takej podobe, 
ako boli vystavené a obsahujú všetky náležitosti v zmysle zákona. Zároveň 
pripomenula, že ku každej faktúre je priložený dodací list, ktorý obsahuje 
podrobnejší rozpis položiek. Na margo financovania oplotenia ZŠ a MŠ p. 
starostka poznamenala, že v súlade so zákonom prebehol prieskum trhu, 
z ktorého OZ vybralo najvhodnejšieho kandidáta  a upresnila, že finančné 
prostriedky na realizáciu nového oplotenia ZŠ a MŠ nepochádzali z 
vlastných zdrojov obce, ale z dotácie ministerstva financií, ktorú sa jej podarilo 
získať. 
 

� Na záver svojho diskusného príspevku sa Bc. A. Mikušková vyjadrila k otázke 
prehratého súdneho sporu s bývalým riaditeľom Mgr. Trebichalským, s ktorým 
OÚ Bobot rozviazal pracovný pomer pre porušenie pracovnej disciplíny. Bc. A. 
Mikušková vytkla OZ, že si vopred nepreverilo fakt, aké následky bude mať toto 
prepustenie a ani to, či obec v súdnom spore neprehrá vysokú sumu peňazí. 
Obec totiž zaplatila za odškodné a súdne trovy 11. 199,20 €. 
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Odpoveď: Poslanec Ing. P. Koreň poznamenal, že obec išla do tohto súdneho 
sporu aj s vedomím, že ho prehrá. Považovala totiž za prvoradé, aby pán 
Trebichalský nebol viac zamestnancom OÚ. 
Poslankyňa Mgr. A. Dúcka podala na objasnenie situácie bližšie informácie o 
pôsobení Mgr. Trebichalského vo funkcii riaditeľa ZŠ. Ako jediný kandidát sa 
po odvolaní bývalého riaditeľa Mgr. Ivana Lobotku v júli a v septembri 2013 
prihlásil do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. V oboch výberových 
konaniach bol neúspešný. Vtedajší starosta p. Ľ. Tunega však odporúčanie rady 
školy neprijať p. Trebichalského odmietal. Síce zákonným, ale neetickým 
spôsobom prijal p. Trebichalského na pozíciu riaditeľa základnej školy. Už prvé 
týždne po jeho nástupe sa začali problémy, rodičia sa opakovane sťažovali na 
neodborné metódy p. riaditeľa. Keď ani po mimoriadnom rodičovskom 
združení, ktoré sa konalo na podnet rodičov, nedošlo zo strany pána riaditeľa 
k náprave, zorganizovali rodičia petíciu za odvolanie p. Trebichalského. Petíciu 
podpísalo 97% rodičov. Na základe tejto petície ako aj dovtedajších nedostatkov 
vo výchovno-vzdelávacej činnosti p. riaditeľa podala rada školy dňa 21.1.2014 
zriaďovateľovi návrh na jeho odvolanie z funkcie riaditeľa ZŠ Bobot a zároveň 
navrhla ukončiť s ním pracovný pomer. Pán starosta však návrh rady školy 
odmietol, a to aj napriek tomu, že mohol využiť zákonnú trojmesačnú skúšobnú 
lehotu (rozviazanie pracovného pomeru bez udania dôvodu). Na posúdenie 
situácie v ZŠ prizval štátnu školskú inšpekciu. ŠŠI je však iba kontrolný orgán, 
nemá v právomoci komplexne skúmať prácu a osobnosť pedagogického 
zamestnanca. A. Dúcka podotkla, že ako skúsený pedagóg vie, že pracovníčky 
ŠŠI skúmajú najmä správne vyplnenú dokumentáciu, obsah a formu školského 
vzdelávacieho programu a prácu učiteľa si pozrú iba na zanedbateľnom 
priestore. ŠŠI nezaujímali zistenia rodičov ani problémy detí, preto ani nemohli 
komplexne a objektívne posúdiť skutočnosť.  A s takýmto cieľom ani do našej 
školy neprišli. Nakoniec ŠŠI zistila isté nedostatky a určila časový priestor na 
ich odstránenie, no nebolo to zistenie závažného charakteru. A. Dúcka 
poznamenala, že vtedajšia rada školy upozorňovala p. starostu, že závery ŠŠI 
nepomôžu vyriešiť kritickú situáciu v škole, no pre vtedajšieho p. starostu boli  
tieto závery záväzné. Rodičia a situácia v škole boli nepodstatné, preto zotrval p. 
Trebichalský vo funkcii riaditeľa školy naďalej. Dôsledkom rozhodnutia pána 
starostu došlo v nasledujúcom školskom roku k zníženiu počtu žiakov v ZŠ o 
polovicu.  
Po zmene na pozícii starostu obce boli D. Ďuriačovou zistené v škole viaceré 
podvodné postupy. Pán riaditeľ dostal upozornenie na závažné porušenie 
pracovnej disciplíny. Toto upozornenie bolo doručené aj rade školy, ktorá na 
jeho základe opäť podala návrh na odvolanie p. Trebichalského z funkcie 
riaditeľa školy. Zriaďovateľ návrh rady školy akceptoval a p. riaditeľa odvolal. 
Následne na to bol p. Trebichalský až do konca júna 2015 práceneschopný. Po 
ukončení PN-ky však do práce nenastúpil, čím opakovane porušil pracovnú 
disciplínu. Preto s ním zriaďovateľ rozviazal pracovný pomer.  
A. Dúcka poznamenala, že jedinou záchranou pre bobotskú školu bolo 
rozviazanie pracovného pomeru s p. Trebichalským. Ak by totiž zostal 
zamestnancom školy, jej existencia by bola vážne ohrozená a je veľmi 
pravdepodobné, že dnes by už neexistovala. V málotriednej škole je totiž všetko 
postavené na jednom, dvoch ľuďoch, nekvalitný učiteľ sa nestratí v kolektíve 
ostatných učiteľov, ale výsledky jeho práce sú veľmi adresné. Preto nemožno 
súhlasiť s názorom, že rozhodnutím prepustiť p. Trebichalského prišla obec o 
peniaze – ona si týmto rozhodnutím zachránila školu. Pani starostka bránila 
záujem obce, záujem rodičov, záujem detí. Ak by zanikla škola v našej obci, 
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malo by to negatívny dopad aj na jej rozvoj. Aj tak potrvá ešte niekoľko rokov, 
až sa následky prijať p. Trebichalského na post riaditeľa z našej školy stratia. 
Na margo p. Trebichalského ešte A. Dúcka podotkla, že jeho ďalším 
pôsobiskom bola ZŠ Komenského v Bánovciach nad Bebravou. Už po roku s 
ním vedenie školy rozviazalo pracovný pomer. Toto rozhodnutie školy p. 
Trebichalský  napadol a v súčasnej dobe je aj s touto školou v súdnom spore.   
 

  
� Bc. A. Vojtilová mala poznámku k znečisteniu obce. Spýtala sa na možnosti 

riešenia tohto problému. Skonštatovala, že pomerne veľké množstvo papierov, 
fliaš či psích výkalov znepríjemňuje občanom kvalitu života v obci. 
Odpoveď: Pani starostka informovala p. Vojtilovú aj ostatných občanov, že OZ 
na poslednom zasadnutí schválilo zakúpenie 4 ks odpadkových košov na psie 
exkrementy s potrebným príslušenstvom a vreckami. Zároveň však priznala, že 
je veľmi náročné zabezpečiť čistotu v obci, lebo ide o vec všeobecnej 
uvedomelosti ľudí a ich prístupu k poriadku ako takému. A. Dúcka 
poznamenala, že treba v tejto otázke šíriť medzi ľuďmi osvetu. Ako formu 
osvety navrhla organizovať obecné brigády na zber odpadkov. Z dospelých, 
mládeže i detí by sa vytvorili upratovacie tímy, ktoré by aspoň v čase jarného 
upratovania obec po častiach vyčistili.       

 
� V tejto súvislosti predniesol aj pán L. Tunega pripomienku k nízkemu počtu 

zberných nádob na odpad.    
Odpoveď: Pani starostka prisľúbila, že počet zberných nádob sa v blízkej 
budúcnosti zvýši, dokonca pribudnú aj zberné nádoby na tetrapaky. 

 
� Pani A. Kyselicová sa spýtala, či a akým spôsobom budú občania odmeňovaní 

za to, že separujú odpad. Zároveň sa spýtala na opodstatnenosť schválenia 
zmluvy o zabezpečení civilnej ochrany z aprílového zasadnutia OZ.  
Odpoveď: Pani starostka uviedla, že vzhľadom na fakt, že výraznejšia separácia 
odpadu prebieha v našej obci iba od tohto kalendárneho roka, obec zatiaľ nemá 
objektívne výsledky tejto aktivity.  
Na margo druhej otázky p. Kyselicovej pani starostka podotkla, že obci zo 
zákona vyplýva povinnosť zabezpečiť vykonávanie odborných služieb na úseku 
civilnej ochrany, obrany štátu a hospodárskej mobilizácii, odbornej pomoci pri 
riešení mimoriadnych udalostí či povodňových situácií. Preto bolo potrebné 
schváliť zmluvu takéhoto charakteru.  
 

� Pán T. Michalička vzniesol požiadavku prekontrolovať stav a funkčnosť 
hydrantov v obci. 
Odpoveď: Pani starostka prisľúbila, že v blízkej budúcnosti sa táto kontrola 
uskutoční.   

 
� Pani M. Čerňanská poukázala na stále pretrvávajúci problém parkovania áut 

v našej obci. Majitelia áut neparkujú na svojich pozemkoch, ale na ulici pred 
domami či dokonca na chodníkoch popri hlavnej ceste. Ostatných ľudí tak 
obmedzujú v prechádzaní ulicami a chodníkmi, najmä ak prechádzajú napríklad 
s kočíkmi.  
Odpoveď: Pani starostka prisľúbila, že sa bude venovať riešeniu aj tohto 
problému. V miestnom rozhlase zverejní oznam, ktorým upozorní občanov, že 
takýmto správaním porušujú zákon.   

       



Obec Bobot Zhromaždenie občanov obce Bobot 
 

- 5 - 

 
� Pán A. Fiala prejavil záujem o informáciu ohľadom časového harmonogramu 

opravy cestnej komunikácie od Trenčianskej Teplej smerom k Bobotu. Spýtal 
sa, či do plánu opráv spadá aj bobotská hlavná cesta a či je termín opráv už 
stanovený. 
Odpoveď: Pani starostka informovala, že oprava cesty je plánovaná od 
Trenčianskej Teplej až po Dežerice, ale presný  harmonogram opráv zatiaľ nie je 
stanovený. 
 

� Pani I. Koplíková sa spýtala, či by sa v areáli MŠ nedal zhotoviť prístrešok 
(altánok), ktorý by v letnom období zabezpečil tieň pre hrajúce sa deti a ich 
rodičov a zároveň dodala, že by bolo vhodné umiestniť do areálu MŠ ešte ďalšie 
lavičky. 
Odpoveď: Starostka obce potvrdila, že stavba prístrešku v areáli MŠ je v pláne 
obce. Ďalej uviedla, že dve lavičky, ktoré sú v priestoroch  kultúrneho domu, sa 
môžu presunúť do areálu MŠ. 

 
� Pani A. Kyselicová ešte raz vstúpila do diskusie a spýtala sa na informácie 

ohľadom kamerového systému v obci. Poznamenala, že bezpečnosti a poriadku 
v obci by prospelo, keby boli monitorované dôležité priestory a budovy, napr. 
budova ZŠ a MŠ, budova OÚ, cesta k cintorínu...  
Odpoveď: Pani starostka informovala, že pred nejakým časom sme sa do výzvy 
o kamerový systém už zapojili, no táto výzva bola napokon zrušená. V tomto 
čase opäť podávame žiadosť na MV SR o vybudovanie kamerového systému 
v našej obci. 

 
� Ing J. Gendiar podal podnet na opravu kamenného mosta v blízkosti jeho 

rodinného domu, nakoľko sa rozpadáva a nie je zabezpečený žiadnym 
zábradlím, čím poukázal na hroziace nebezpečenstvo úrazu.  
Odpoveď: Pani starostka podotkla, že o stave mosta sú ona i poslanci OZ 
informovaní a že v budúcnosti budú prijaté opatrenia na odstránenie jeho 
nedostatkov, bude zabezpečené zábradlím. 
 

� Mgr. R. Žák na margo všetkých diskusných príspevkov poznamenal, že treba 
pani starostku a poslancov OZ nielen kritizovať, ale ich aj povzbudiť do ďalšej 
práce. Preto sa poďakovať pani starostke i všetkým poslancom za doterajšiu 
prácu a do budúcej činnosti im poprial veľa tvorivých síl a energie. 

 
� O slovo sa prihlásil pán Ľ. Tunega a požiadal o možnosť prečítať list, v ktorom 

hodnotí dianie v obci od roku 2015. V liste položil niekoľko otázok, ktoré sa 
týkajú rozhodnutí pani starostky i obecného zastupiteľstva. List si na vlastnú 
žiadosť prial riadne zverejniť ako prílohu k zápisnici z verejného zhromaždenia 
občanov. Uvádza sa ako Príloha č. 2.   
Odpoveď: Na niektoré postrehy p. Tunegu už nebolo treba reagovať, lebo boli 
vysvetlené v prechádzajúcej diskusii, no k niektorým sa pani starostka a poslanci 
vyjadrili: 
Ing. Boris Michalička sa vyjadril k výške sumy za právne úkony spojené s 
výstavbou bytovky. Uznal, že občanom sa právom zdá byť suma 8.692 € 
vysoká, no zároveň poznamenal, že podľa právnych noriem má právnik právo 
žiadať od objednávateľa províziu za svoje služby až do výšky 20% z celkovej 
sumy. Suma, ktorú zaplatila za právne úkony naša obec, tvorila iba jedno 
percento z celkovej sumy. 
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Ing. Boris Michalička reagoval aj na poznámku pána Tunegu, že v prípade 
odvolania riaditeľa ZŠ nie je pre súčasné vedene obce nikto autoritou, súd ani 
školská inšpekcia. Poslanec na uvedené poznamenal, že obec rešpektuje všetky 
štátne inštitúcie v zmysle zákona, ale za prvoradých považuje svojich občanov a 
ich vôľu, čo za bývalého vedenia tak nebolo. 
Mgr. A. Dúcka opäť reagovala na poznámku p. Tunegu, že obec dopláca na 
prevádzku školy a že stratila peniaze za prehratý súdny spor s p. Trebichalským. 
Poznamenala, že je nevhodné a alibistické, aby  práve p. Tunega obviňoval 
súčasné vedenie obce za tento stav. Veď on sám ho zapríčinil. Pani starostka len 
opravuje to, čo on počas svojho pôsobenia v obci pokazil a zachraňuje, čo p. 
Tunega neváhal takmer zničiť.    
Pani starostka na záver k pripomienkam p. Tunegu uviedla, že popri sume 
25.400 €, ktoré podľa neho neboli vedením obce využité správne a efektívne, 
ona stavia sumu 320.650 €, ktoré vo funkcii starostky za rok 2016 do obce 
priniesla. Je to viac-menej ďalší ročný rozpočet obce Bobot.  
 

4. Keďže už nikto z prítomných nepredniesol žiadne námietky a  pripomienky, pani 
starostka poďakovala občanom aj poslancom OZ za účasť a verejné zhromaždenie 
občanov obce Bobot ukončila. 

 
 
 
Bobot 29. 4 . 2017 
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Príloha 1: 
 

Správa o dianí v obci za rok 2016 
 
Vážení občania,  

dovoľte, aby som sa vám prihovorila a zhodnotila fungovanie a rozvoj obce za 
uplynulý rok 2016. Počas roka sme mali 8 riadnych a 5 mimoriadnych obecných 
zastupiteľstiev. Bolo prijatých 93 uznesení, z ktorých bolo 91 splnených a 2 sa preniesli na  
rok 2017. 

Napriek závažným komplikáciám sa nám v tomto roku podarilo dokončiť bytový dom 
(BD 16) a na základe kúpnej zmluvy podať žiadosť o dotáciu a úver zo ŠFRB a MD SR na 
kúpu BD 16. Dnes môžem povedať, že sme dostali dotáciu na BD vo výške 260.550 €  a úver 
vo výške 483.900,05 € z celkových oprávnených nákladov 744.450,05 €.  Na TV (technickú 
vybavenosť) BD sme dostali dotáciu 45.000 € a úver na vlastné prostriedky vo výške 
87.934,84 € z oprávnených nákladov na technickú vybavenosť 132.933,84 €. 
Po všetkých týchto úkonoch máme BD plne obsadený, čo bolo a je naším cieľom, aby sme 
mohli splácať úver, ktorý je nám poskytnutý na 30 rokov. 

Popri BD, ktorý ma zamestnal na celé dva roky, som sa zaujímala  o možnosti zapojiť  
sa do projektov a výziev, aby sme mali možnosť čerpať finančné prostriedky zo štátneho 
rozpočtu, ale aj z eurofondov. Zapájať sa do projektov a výziev nie je vec jednoduchá. 
Vyžaduje si to veľa času, veľa dokumentácie a úspešnosť projektu zaručená nebýva. Finančné 
zdroje na podporu projektov sú obmedzené, nie každý býva podporený. Netreba sa však  
vzdávať, treba sa stále pokúšať z rôznych zdrojov získavať ďalšie a ďalšie finančné 
prostriedky.  
Podali sme projekt na MF na dokončenie oplotenia ZŠ a MŠ, na čo sme dostali sumu 7.100 € 
z celkového rozpočtového nákladu 37.132,70 €. Zostala nám úloha dokončiť ešte druhú časť 
okrasného plota od hlavnej cesty. Chýbajúce prostriedky budeme hľadať taktiež 
prostredníctvom žiadosti na MF SR.  
Na úrade vlády sme mali podaný projekt, ktorý by bol financovaný z rezervy predsedu vlády. 
Išlo o zámer zhotoviť pódium, ktoré by sa umiestnilo v areáli ihriska. Zámer projektu však 
nebol podporený. 
Ďalej sme podali žiadosť na dotáciu na Komplexnú modernizáciu obecnej knižnice vrátane 
pripojenia na internet. Túto dotáciu sme taktiež nedostali. No druhý projekt na rozšírenie 
knižného fondu bol úspešný, na tento účel  sme dostali 1000 €. Knižnicu sme obohatili o nové 
knižky pre detského i dospelého čitateľa. 
Do spoločnosti Volkswagen sme poslali projekt na dopravné ihrisko pre deti MŠ a ZŠ. Bola 
nám schválená  suma 3.000 € na zakúpenie dopravných značiek, ciest a semaforov. 
Ďalším projektom sme sa uchádzali o finančné prostriedky na možnosť zakúpenia nádob na 
triedenie odpadu. Tento projekt s názvom „Chceme triediť“ sme podali na Recyklačný fond, 
kde sme boli úspešní a dostali sme finančné prostriedky vo výške 4.970,00 €. 
Z tohto sme zakúpili 13 ks 1 100 litrových nádob na sklo a 72ks 110 litrových nádob na 
plasty. 
V rámci nového zákona o odpadoch sme začali triediť aj niektoré druhy obalov, ako plasty, 
sklo, kovy a papier. Dostali sme kontajnery od zberovej spoločnosti, ale postupne sa ukazuje, 
že ich počet je nedostatočný, napriek tomu, že bol doplnený aj o nádoby z projektu „Chceme 
triediť“. 
V tejto súvislosti vás chcem, vážení občania, poprosiť, aby ste dodržiavali predpísaný spôsob 
ukladania vytriedených obalov do kontajnerov. Správny spôsob je uvedený na letákových 
kalendároch, ktoré dostala každá domácnosť (plasty je potrebné stláčať, kartóny rozobrať, 
nevhadzovať celé škatule, sklené nádoby vyhadzovať prázdne...). 
Na udržiavaní poriadku a  ochrane životného prostredia v našej obci mi veľmi záleží. Preto 
okrem triedenia odpadu majú občania už tretí rok dvakrát do roka možnosť robiť tzv. veľké 
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upratovanie obce. Obyvatelia dostávajú možnosť upratať si svoje okolie, zbaviť sa 
nepotrebných vecí a prispieť tak k lepšiemu pocitu z čistého prostredia v obci. 
Ďalší projekt bol plne zrealizovaný v našej réžii. Na základe rozšírenia priestorov MŠ sme 
boli prinútení zrekonštruovať sociálne zariadenie na prízemí škôlky. Rekonštrukciu sme 
financovali z vlastných prostriedkov obce a činila sumu 7.922 €. 
 

Pri každodennej práci  som zistila závažný fakt: majetok obce nie je vysporiadaný,  nie  
sú založené LV. Často sa dokonca stáva, že pozemky, o ktorých si myslíme, že sú obecné, 
obci vôbec nepatria. Takýto majetok bude predmetom vysporiadania, aby sme sa v budúcnosti 
mohli uchádzať o dotačné zdroje na jeho zveľadenie. Podmienkou na získanie dotácie je však 
vlastníctvo daného pozemku obcou Bobot. Túto skutočnosť sa nám postupne darí naprávať, 
no je to proces dlhodobý a vyžaduje si veľa času a energie. 

 
Počas roka sme zorganizovali niekoľko športových a kultúrnych podujatí. 

Spomeniem oslavu 1. mája, na ktorej sa zúčastnili deti MŠ a ZŠ so svojím programom. Do 
nálady hrala DH Boboťanka, ďalším podujatím bol MDD, ktorý obec zorganizovala 
v spolupráci s MŠ, ZŠ, turistickým oddielom a Slovenským orlom. Za spoluprácu im touto 
cestou ďakujem.    
V septembri sme pre občanov pripravili hodové slávnosti, ktoré trvali dva dni. Nedeľa bola 
zároveň aj udalosťou pre birmovancov, konala sa sviatosť birmovania v rímskokatolíckom 
kostole. Na hodových slávnostiach nechýbala zabíjačka a dobrá zábava, o ktorú sa postaral 
folklórny súbor Rozvadžan. Pre deti bol zabezpečený program – interaktívne kino v sobotu  
a v nedeľu vystúpenie folklórneho súboru z Trenčianskych Stankoviec a detského folklórneho 
súboru z Mníchovej Lehoty. V nedeľu bol okrem folklóru aj futbal mužov a pre deti vystúpil 
kúzelník so svojimi kúzlami, ktorý ich na záver pobavil modelovaním  postavičiek z balónov. 
Pre divákov bolo samozrejme pripravené občerstvenie a guláš. Na organizáciu hodových 
slávností dostala obec sumu 500 € od predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja pána 
Jaroslava Bašku. 
Touto cestou chcem poďakovať spoločenským organizáciám, ale aj jednotlivým mladým 
ľuďom za  pomoc pri organizovaní  kultúrnych i športových akcií. Ďakujem najmä hasičom, 
ktorí majú veľkú zásluhu na úspešnom priebehu fašiangov a Štefanskej zábavy. Športovcom 
ďakujem za športové podujatia, za reprezentáciu obce, výchovu mladých športovcov v 
prípravke a doraste, za kultúru v podobe zábav TJ Tatran Bobot. 
Je dobré, že spoločenské organizácie sa podieľajú na dianí v obci, veď by nebolo v silách 
obce, aby sama zastrešovala tieto dobré zvyky a všetky spoločenské aktivity. Obec bude 
naďalej  podporovať  všetky spoločenské organizácie, ktorých aktivity budú pre občanov 
prospešné. Vážime si snahu každého človeka, pretože pomáha na úkor svojho osobného 
voľna. Vieme totiž, že organizácia akéhokoľvek podujatia si vyžaduje oveľa viac energie, ako 
sa na prvý pohľad zdá.  
Pri aktivitách obce je snaha neobísť žiadnu vekovú kategóriu. Obec pripravila v rámci 
mesiaca úcty k starším posedenie s dôchodcami. Bola to veľmi vydarená akcia, v plánovaní 
ktorej budeme aj v budúcnosti pokračovať.   
Musím spomenúť aj dobrú spoluprácu s farským úradom. Počas posledných Vianoc sa nám 
síce nepodarilo zorganizovať vianočný koncert, ale ďalšie roky sa o to budeme určite 
pokúšať. 
Tak isto spomeniem  dobrú spoluprácu s DH Boboťanka. S ochotou nám pomáha zastrešovať  
podujatia v obci a svojou hudbou ich spríjemňovať. Nemožno nespomenúť aj pravidelný 
novoročný koncert DH, ktorý je vždy na vysokej umeleckej úrovni. Za spoluprácu aj im 
veľmi pekne ďakujem. 



Obec Bobot Zhromaždenie občanov obce Bobot 
 

- 3 - 

 
Vážení občania, určite by sa dalo o dianí v obci za minulý rok ešte veľa napísať. 

Uvedené aktivity tvoria iba časť z toho, čo obec rieši v rámci svojich kompetencií. Obec 
samozrejme zabezpečuje pre občanov sociálnu starostlivosť, napomáha občanom pri riešení 
rôznych problémov, susedských sporov, vydáva stavebné povolenia, atď. 

 
Pre rozvoj našej obce sa neustále snažím hľadať finančné prostriedky, podávam rôzne 

projekty, ktoré by Bobot zveľaďovali. Niektoré, ako som spomenula, sme už podali a  
zrealizovali, iné nás čakajú. Z projektov podaných na rok 2017 spomeniem nasledovné:  

� Podali sme žiadosť o NFP – zníženie energetickej náročnosti budovy KD z OP KŽP. 
� Na MK SR sme podali žiadosť na dotáciu modernizácie knižnice. 
� Podali sme žiadosť na MF SR na dokončenie oplotenia MŠ, ZŠ. 
� Podali sme žiadosť na úrad vlády: Pódium na športový areál za účelom zvýšenia 

kvality kultúrnych podujatí. 
� Podaná je aj žiadosť na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. 
� V lete sa budeme uchádzať o možnosť podať žiadosť na nádoby na ukladanie BRO pre  

domácnosti. 
 

Tým však naše plány na rok 2017 nekončia. Okrem podaných žiadostí nás v nasledujúcom 
období bude zaujímať aj otázka úspory financií, otázka rôznych opráv, rekonštrukcií či 
efektívneho využitia majetku obce. 

� V rámci šetrenia finančných prostriedkov chceme pristúpiť k rekonštrukcii verejného 
osvetlenia.  

� Za účelom zabránenia povodní pri nárazových zrážkach budeme upravovať vodnú 
zdrž na Bobotskej Lehote (za domom p. Fialu).  

� Máme záujem o rekonštrukciu  športového areálu, ak bude  vhodná výzva na tento 
účel. 

� Hľadáme možnosti a zámer na využitie budovy bývalého pohostinstva. Máme isté 
myšlienky, ako pre obec čo najlepšie využiť daný priestor, hľadáme investora alebo 
možnosti, z ktorých by sme zámer vedeli zrealizovať, nakoľko táto realizácia bude 
určite finančne náročná.    

� Uvedomujeme si aj potrebu opraviť miestne komunikácie v uliciach. 
� Naším ďalším záujmom bude modernizácia autobusových zastávok a ich okolia. 
� Keďže máme záujem udržať mladých ľudí v našej obci, vstúpili sme do vypracovania 

územného plánu. Chceme tým rozšíriť možnosť budovania nových rodinných domov. 
 

Dovoľte mi, vážení občania, aby som sa pár slovami vyjadrila aj k ekonomickému 
hospodáreniu v našej obci.  
Na základe auditu bolo vyčíslené kladné hospodárenie obce. Je to veľmi pozitívny fakt, no 
napriek tomu naša obec nie je so svojím rozpočtom schopná vynaložiť prostriedky na už 
spomenuté náročné zámery, ako je budovanie či rekonštrukciu budov, ciest, modernizácia 
zastávok a ich okolia či ďalších objektov. Toho, čo by sme chceli vylepšiť, je omnoho viac. 
Podľa možnosti sa snažíme urobiť čo najviac a konštruktívne riešiť to, čo nás najviac ťaží. 
Hospodárenie obce za minulý kalendárny rok predstavovalo prebytkový rozpočet v sume 
54.369,00 €. 
A za veľký úspech považujem fakt, že výška prostriedkov, ktoré sa podarilo do obce priniesť 
mimo rozpočtu, je až v hodnote 320.650,00 €. 
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Vážení občania, ja i poslanci OZ sa snažíme prijímať také rozhodnutia, aby vaša 
spokojnosť bola čo najväčšia. Viem, že sa nedajú uspokojiť požiadavky a potreby všetkých, 
veď každý z nás môže mať inú predstavu o správnosti daného riešenia, no napriek tomu sa 
snažíme o spokojnosť čo najväčšieho počtu z vás. Som rada, keď mi voláte 
a pripomienkujete, čo treba zlepšiť, upraviť. Vždy sa budem snažiť vypočuť váš hlas a riešiť 
vaše požiadavky čo najskôr. 

 
Vážení občania, dovoľte mi na záver správy o dianí v našej obci za rok 2016 

poďakovať poslancom OZ za konštruktívnu spoluprácu a všetkým vám, ktorí prispievate 
k rozvoju a blahu našej obce, za pomoc a ochotu.  
 
 
                                                                                                       
Bobot 29. 4. 2017   
 
 
 
 
 

Danka Ďuriačová 
starostka obce 
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Príloha 2: 
 
 

         Vážená pani starostka, Vážené obecné zastupiteľstvo, Vážení občania 
 

Dovoľte mi, aby som sa ako občan obce Bobot a bývalí starosta obce, vyjadril k niektorým 
skutočnostiam. 
 
V prvom rade chcem upozorniť na skutočnosť, že počas doterajšieho nového volebného 
obdobia som ani ja, ani nikto z mojich sympatizantov nenapádal a nijako nerušil prácu 
starostky obce a obecného zastupiteľstva, napriek tomu, že s mnohými krokmi a 
rozhodnutiami nesúhlasím. 
 

Na začiatku roka 2015 na základe podnetu po búrlivých debatách na obecnom zastupiteľstve, 
že bývalí starosta obce zle hospodáril, dal pán poslanec Luboš Hlóža návrh na vykonanie 
auditu. Tu chcem najskôr upozorniť na fakt, že na vykonanie auditu nie je potrebný žiadny 
podnet, ale táto povinnosť obci vyplýva zo zákona a audit musí byť každoročne vykonaný. 
Musím uviesť, že audit v roku 2015 za rok 2014 bol vykonaný za cenu, takmer o 100% vyššiu 
ako za môjho pôsobenia (960,-€) zrejme z dôvodu, aby bol čo najprísnejší a aby asi odhalil čo 
najviac prešľapov v mojom "zlom" hospodárení. 
  
Audit bol uskutočnený a vypracovaný do 30. 6. 2015, ale jeho výsledok bol zverejnený až 11. 
9. 2015!! Pýtam sa Vás prečo? Myslím si, že asi preto, lebo vyjadrenie auditora o hospodárení 
s finančnými prostriedkami obce za môjho pôsobenia v roku 2014 bolo v súlade so zákonom 
a audítor žiadne závažné nedostatky v  hospodárení nenašiel. 
Zároveň chcem zdôrazniť, že tak ako je uvedené v záverečnom účte obce Bobot za rok  2014, 
obec hospodárila veľmi dobre a s prebytkom: 
 

Príjmy:  352 756,08 € 
Výdaje: 337 745,93 € 
 

Na obecných účtoch bol zostatok finančných prostriedkov k 31.12. 2014 - 33. 269,€ a na účte 
obecnej spoločnosti Bobot - Stav, s.r.o. bol zostatok cca 8 000,- €. 
 

Pýtam sa o čom,  kvôli čomu a komu sa viedli búrlivé debaty? 
 

Ďalej by som sa chcel ešte vyjadriť respektíve spýtať na niektoré rozhodnutia, ktoré boli 
schválené obecným zastupiteľstvom v roku 2015. 
 

Uznesenie č. 48/2015 z 28. 3. 2015 
Odkúpenie budovy s.č. 57, COOP  Jednota a pozemku o výmere 628 m2 za cenu 5500,-€ 
Jedná sa o bývalú starú krčmu a pozemok oproti kultúrnemu domu. Táto budova  a pozemok 
bola obcou odkúpená a od dňa 24. 9. 2015 je ponúknutá na prenájom respektíve na predaj. 
Pýtam sa, že či táto kúpa bola výhodná pre obec a pre občanov?? 
 

Táto budova bola v minulosti ponúknutá pôvodným majiteľom na predaj alebo do prenájmu. 
Nikto ju však nekúpil ani nevzal do prenájmu. Neskôr túto budovu kúpila naša obec a v 
súčasnosti ju naša obec znova ponúka na predaj respektíve prenájom. Myslíte si, že táto kúpa 
bola pre obec výhodná, keď ste ani netušili, či bude mať o túto budovu, ktorá je v havarijnom 
stave, niekto záujem?? Viete si predstaviť alebo spočítali ste si, koľko treba investovať do 
rekonštrukcie tejto budovy aby sa mohla prevádzkovať? Koľko finančných prostriedkov bude 
prípadný záujemca potrebovať, aby ten výhodný pozemok zhodnotil? Verte mi, že niekto si to 
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určite dobre spočítal. Zatiaľ obec zaplatila 5500,-€ a prišla o poplatok na daniach z 
nehnuteľnosti. Mám vážne obavy, že to bola zlá investícia, ale možno sa mýlim a uvidíme kto 
a aký osoh má a mal z tejto kúpy.        
                  
Uznesenie č. 80/2015 z 26.6. 2015 
OZ v Bobote schvaľuje zrušenie obecnej spoločnosti Bobot-Stav, s.r.o. a poveruje starostku  
obce p. D. Ďuriačovú zabezpečiť zrušenie spoločnosti. 
 

Starostka obce dňa 11.9. 2015 na obecnom zastupiteľstve v bode (Rôzne) informuje 
poslancov obecného zastupiteľstva, že spoločnosť Bobot – Stav, s.r.o. predala a finančné 
prostriedky 5. 600,- € previedla na účet. 
 
Obecná spoločnosť Bobot-Stav,s.r.o. za rok 2014 dosiahla zisk  2. 064,07 €. 
Napriek tomu bola táto spoločnosť zrušená nezákonným spôsobom, a to odpredajom, ktorý 
nebol schválený a neboli dodržané zákonné pravidlá a postup pri predaji obecného majetku. 
Predaj obecného majetku nebol schválený obecným zastupiteľstvom!! Predaj nebol 
zverejnený!! Dodnes nebola podaná informácia komu bola spoločnosť predaná!! Prečo nebola 
spoločnosť na odpredaj riadne ponúknutá??Neboli dodržané podmienky výhodného predaja 
obecného majetku!! Kto môže predať a akým spôsobom obecný majetok, kto stanovil 
hodnotu tohto majetku a akým spôsobom?? 
 

Obecná spoločnosť Bobot-Stav s.r.o. mala na účte ku koncu roka 2014 zostatok cca 8000,-€, 
predaná bola za 5600,-€. Kam sa podel zbytok finančných prostriedkov??!!!!  Okrem toho aj 
na založenie spoločnosti boli vynaložené nemalé finančné prostriedky a vklad obce do 
spoločnosti bol 5000,- € . 
Ak by spoločnosť nebola zrušená, respektíve nezákonne predaná a bola by snaha ju naďalej 
prevádzkovať, riadiť, získavať zákazky určite by bola pre obec prínosom. To si ale vyžaduje 
chcieť niečo robiť a nie likvidovať. 
 

To, akým spôsobom bol obecný majetok Spoločnosti Bobot-Stav, s.r.o. nadobudnutý, získaný 
a následne jednoducho zrušený a predaný by mal preveriť hlavný kontrolór obce!!   
 

 Dňa 23. 10. 2015 na Obecnom zastupiteľstve Hlavná kontrolórka obce predložila 
správu o kontrolnej činnosti, kde sa okrem iného uvádza, že dotácia pre Základnú školu z 
Krajského školského úradu, za 1. polrok 2015 je : 24. 179,- € 
Náklady len na mzdy za toto obdobie sú : 29. 546,- € 
Celkové náklady na prevádzku za polroka sú : 31. 670, 48 € 
Z uvedeného vyplýva, že dotácia nepokrýva reálne náklady a tento rozdiel 7. 491,48 € musí 
obec hradiť z vlastných prostriedkov. 
 Predpoklad za rok 2015 je, že na prevádzku základnej školy bude potrebné vynaložiť 
takmer o 15.000,- € viac z obecných prostriedkov ako v roku 2014, no a v septembri 2015 po 
nejakej  stabilizácii situácie v základnej škole nastúpilo do základnej školy menej detí a viac 
učiteľov ako v septembri 2014. Vážená pani starostka napriek tomu, že ste učiteľský zbor 
vrátane riaditeľa školy obmenili, žiadne nové deti ste do školy nezískali!!!! No a nakoniec 
nikto z mojich sympatizantov a ani ja sme nepresviedčali rodičov, aby svoje deti dali do inej 
školy. 
Peniaze ktoré musí obec vynaložiť na prevádzku základnej školy budú obci veľmi chýbať. 
V súčasnosti  za nižšieho stavu žiakov v základnej škole aj materskej škole je na všetkých 
postoch ten istý ak nie vyšší stav pracovníkov pedagogických aj nepedagogických pracovníkov 
aj pracovníkov samosprávy. 
Čiže menej práce za vyššie mzdy a aj pani starostke bolo schválené zvýšenie platu o 20 %.  
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Pýtam sa  v čom a o koľko percent sa v našej obci zvýšila kvalita života bežného občana , keď 
bol pani starostke zvýšený plat o 20 %.   
 

Ďalej by som ešte chcel upozorniť na uznesenia, ktoré boli prijaté 6. 11. 2015 na 
mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde bolo hlavným bodom programu voľba 
hlavného kontrolóra obce. 
Podľa môjho názoru sú uznesenia tak ako sú uvedené v zápisnici, buď neplatné alebo chybné, 
pretože v uznesení č. 109/2015 za uznesenie hlasovali 6 prítomný poslanci: Mgr. A. Dúcka, 
Bc. D. Zápotočná, Ing. B. Michalička, Ing. P. Gardián, p.Ľ. Hlóža, Ing. J. Jánošík. 
 

Uznesenie č. 110/2015 za uznesenie hlasovali 6 poslanci: Mgr. A. Dúcka, Bc. D.Zápotočná, 
Ing. J. Jánošík, Ing. B. Michalička, Ing. J. Jánošík, Ing. P.Gardián v tomto uznesení je 
uvedené že 2 x hlasoval Ing. J.Jánošík a stratil sa poslanec p. L. Hlóža. 
To isté je uvedené v uznesení č. 111 a č. 112. Pýtam sa či takto overená zápisnica a podpísaná 
starostkou obce je platná a či je teda vôbec platná voľba hlavého kontrolóra.    
    
V súčasnosti ma najmä veľmi trápi v akom stave sa nachádza priestor okolo domu smútku a 
cintorína, kde v parčíku sa z jazierka stala akoby jama na odpad, lavičky sú zničené a v 
parčíku sa vytvára smetisko, areál nad parčíkom a okolo cintorína zarastá tak ako tomu bolo 
kedysi. 
 
 Pýtam sa kam takáto starostlivosť o areál a obecné priestory smeruje a je toto prospešné pre 
občana? 
 

Čo sa týka cintorína tak také razantné vypílenie všetkých tují naraz určite nebolo potrebné a 
súčasný stav a vzhľad cintorína vôbec nie je pekný. Je to najnavštevovanejšie miesto v obci a 
jeho dôstojnosť podľa mňa určite utrpela. 
 
 Takto ste si to predstavovali?  
   

V ďalšom doterajšom období považujem za nepochopiteľné a  obci a  občanovi škodiace 
nasledovné kroky: 
 
Nezákonné rozviazanie pracovného pomeru s bývalým riaditeľom základnej školy zo strany 
starostky obce a prehratý súd, odškodnenie a súdne trovy v sume  11.199,20 € 
 
Právne úkony spojené s výstavbou bytovky  v tak veľkej sume 8.692,- € považujem za 
nezmysel hraničiaci s klamstvom. Aké výberové konanie bolo uskutočnené na právne 
zastupovanie? Myslím si a to je môj názor, ktorý samozrejme nikomu nechcem vnucovať, že 
táto nehorázna suma skôr súvisí s právnym zastupovaním v prehratom súdnom spore. 
 
Ak k tomu pripočítam ešte odkúpenie budovy Jednoty bývalej krčmy za 5.500,-€ . Tak je to 

spolu  podľa  mňa do luftu vyhodených cca  25.400,- € 

                                                                              ------------ ---- 
 
Vážená pani starostka aj spolu s  Vašimi radcami o túto sumu ste obec a občanov mierne 
povedané, ochudobnili. 
O túto finančnú čiastku mohla mať obec nižší úver a pri lepšom hospodárení so mzdami 
možno aj žiadny. Obec vôbec nemusela byť úverovo zaťažená.  
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Vyrúbanie a vypílenie priestoru okolo parčíka a cintorína a vypílenie tují na cintoríne, 
vyrúbanie živého plota od cesty pred škôlkou. Komu sa prosím Vás toto páči a komu táto 
devastácia slúži.  
 
Postaviť plot okolo školy a škôlky za 15.600,- € a údajne to ešte nie je konečná suma to je asi 
zlý sen, ktorý sa nám sníva. Aké výberové konanie bolo uskutočnené na výber dodávateľa. 
Obecná s.r.o. ,keby  existovala by určite živý plot nezničila a ostatnú časť plota by vybudovala 
za štvrtinu ceny a ešte by zamestnala ľudí z obce.  
 
Vážená pani starostka do dnešného dňa nemáte zverejnené  číslo mobilného telefónu čo je 
pre mňa nepochopiteľné. 
 
Do dnešného dňa nemáte v poriadku manipuláciu s obecnými účtami nakoľko by som ešte 
stále mohol  narábať  s  jedným  z  obecných účtov  to je ešte viac nepochopiteľné. 
 
Ak v treťom roku svojho pôsobenia ešte neviete za aké obecné účty vo finančných 
inštitúciach  respektíve v bankách zodpovedáte tak to je  už absolútne nepochopiteľné. 
 
Zimná údržba obecných ciest bola katastrofálna na zľadovatelých  cestách padali nie len starší 
ľudia , ale aj mladý.   
 
 
Na obecnom úrade a  samospráve a  priamo v budove obecného úradu asi ešte toľko 
zamestnaných ľudí  ako  v  súčasnosti  nebolo a napriek tomu nám tu vládne chaos. 
 
  
Dúfam, že môj príspevok bude riadne zverejnený ako príloha k zápisnici z dnešného 
zhromaždenia  a  že napomôže k záujmu občanov o veci verejné. 
 
 
 
 
 
 
 
V Bobote 29. 4. 2017                                                          Ľubomír Tunega   


