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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

Hostia a ostatní prítomní:

Návrh programu rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016
Schválenie návrhu VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda
Schválenie kúpnej zmluvy DIPLOMAT DENTAL s.r.o. – Obec Bobot
/vysporiadanie pozemku – autobusová zastávka pri Ludoprint a.s./
Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot
na II. polrok 2017
Schválenie výberu audítora na výkon auditu za rok 2016
Rôzne
Záver
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1.

Otvorenie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá
konštatovala, že nakoľko sú prítomní šiesti poslanci OZ, rokovanie sa môže začať.
Ospravedlnený poslanec Ing. Peter Gardian.
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Mgr. Andrea Dúcka
- Ing. Boris Michalička
Zapisovateľka zápisnice : Dáša Lobotková
Uznesenie č.38/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Mgr. Andrea Dúcka a Ing. Boris
Michalička
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce prečítala návrh programu rokovania s tým, že navrhla doplniť ako
bod 5. nový bod s názvom „Zmluva o dielo na zhotovenie projektu“ s tým, že ostatné body sa
týmto posunú a zostanú nezmenené. Potom dala hlasovať o schválenie takto zmeneného
programu.
Uznesenie č. 39/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016
4. Schválenie návrhu VZN č. 1/2017 o organizácii
miestneho referenda
5. Zmluva o dielo na zhotovenie projektu
6. Schválenie kúpnej zmluvy DIPLOMAT DENTAL,
s.r.o. – Obec Bobot (vysporiadanie pozemku –
autobusová zastávka pri Ludoprint, a.s.)
7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Bobot na II. polrok 2017
8. Schválenie výberu audítora na výkon auditu za rok
2016
9. Rôzne
10. Záver
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-3-

Zápisnica zo zasadnutia OZ

Obec Bobot

2.

Kontrola uznesení

Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení :
Splnené uznesenia:
č. 64/2016, 6/2017, 14/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017, 25/2017, 27/2017, 28/2017,
29/2017, 30/2017, 31/2017
Nesplnené uznesenia:
OZ v Bobote schvaľuje:
Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s majetkom
23/2015 obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ.
OZ v Bobote schvaľuje:
Vstúpiť do jednania s p. Žáčikom a s p. Brezanom
61/2016 o odkúpenie pozemkov, o ktoré majú záujem.
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)
- E KN parc. č. 27/31 = C KN parc. č. 532/8, manipulačná plocha domu
71/2016 smútku
OZ v Bobote schvaľuje:
Zakúpenie rozhlasového zariadenia VM Florián na splátky v celkovej
7/2017 sume 2058 €
OZ v Bobote schvaľuje:
Harmonogram riadneho zasadnutia OZ na rok 2017:
07.4.2017
26.5.2017
30.6.2017
08.9.2017
20.10.2017
13/2017 08.12.2017
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OZ v Bobote schvaľuje:
24/2017 Predajnú cenu obecného rodinného domu č.90 vo výške 13 500
OZ v Bobote schvaľuje:
Vstup do procesu rozvoja územia obce vypracovaním územného plánu
obce a zámeru obce a vyčlenenie finančnej čiastky na tento účel z
26/2017 rozpočtu obce vo výške 2 000 eur

Trvá

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Zámennú zmluvu medzi obcou Bobot zastúpenú starostkou obce Dankou
Ďuriačovou podielový vlastník v podiele 1014/3840 CKN parcely č. 182/1
- zastavené plochy a nádvoria o výmere 283 m2 (LV č. 1005) k. ú
Bobotská Lehota a p. Martou Néhezovou podielový vlastník v podiele
2026/3840 CKN parcely č. 182/2 – zastavené plochy a nádvoria o výmere
32/2017 97 m2 (LV č. 992) k. ú Bobotská Lehota
Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
V zmysle zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 24/2017 zo dňa
07.04.2017 priamy predaj rodinného domu č. 90 na parcele C č.184/3 k. ú
Bobotská Lehota s príslušnými pozemkami žiadateľom p. Michalle
33/2017 Briliakovej a p. Ivanovo Fábrymu

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Uhradiť faktúru č.2017/10 v celkovej sume 10 140,00 € v štyroch
splátkach po 2 535,00 € v mesiacoch máj, jún, júl, august 2017 spoločnosti
34/2017 KERAMOSPOL project, s.r.o. zastúpenú Ing. Jozefom Illom
Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
Spracovanie geometrického plánu v k. ú. Bobotská Lehota vo výške 677 €
z dôvodu vysporiadania pozemkov bývalého toku Machnáč a miestnej
35/2017 komunikácie pri súčasnom toku.
Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
Cenovú ponuku vo výške 800 € za spracovanie vyraďovacieho konania
36/2017 dokumentov obce Bobot p. Blankou Ruskovou

Trvá

37/2017 OZ v Bobote prijali uznesenie:

Návrh na
zrušenie

3.

Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016

V tomto bode dala starostka obce slovo ekonómke obce Dáše Lobotkovej, ktorá v krátkosti
poinformovala poslancov o obsahu záverečného účtu a o výpočte výsledku hospodárenia za
uplynulý rok a následnom výpočte výšky tvorby rezervného fondu. Pán poslanec Ing. Boris
Michalička položil zopár doplňujúcich otázok, na ktoré mu ekonómka aj starostka obce
odpovedali a ozrejmili mu niektoré skutočnosti a údaje zo záverečného účtu.
Následne hlavný kontrolór obce Mgr. Ivan Antal prečítal prítomným svoje stanovisko
k záverečnému účtu. Po tomto dala starostka obce hlasovať obecnému zastupiteľstvu za
schválenie záverečného účtu obce za rok 2016.
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Uznesenie č.40/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.41/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
použitie zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1
písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume
38 298,05 EUR na tvorbu rezervného fondu vo výške
38 298,05 EUR.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4.

Schválenie návrhu VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda

Starostka obce oboznámila poslancov o potrebe mať prijaté takého VZN v zmysle zákona
o obecnom zriadení, na čo bola obec upozornená okresnou prokurátorkou. Poslancom bolo
toto VZN pred zasadnutím zaslané na pripomienkovanie. Pán poslanec Ing. Pavol Koreň mal
k tomuto návrhu VZN niekoľko pripomienok. Všetky jeho pripomienky boli do návrhu VZN
zapracované. Po zapracovaní pripomienok dala starostka obce hlasovať o schválení takto
upraveného VZN.
Uznesenie č.42/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
VZN č. 1/2017 o organizácii miestneho referenda.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5.

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu

Starostka obce oboznámila poslancov OZ o tejto zmluve, nakoľko každá obec patriaca do
Združenia obcí Mikroregiónu Machnáč-Inovec musí byť s ňou oboznámená a musí súhlasiť
s jej podmienkami aj s výškou spoluúčasti na projekte.
Uznesenie č.43/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o dielo na zhotovenie projektu č. 17/023 medzi
Združením obcí Mikroregiónu Machnáč – Inovec a Prvou
Európskou Konzultačnou, spol. s r.o.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.44/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
- Spoluúčasť na projekte „Kompostéry pre Združenie obcí
Mikroregión Machnáč – Inovec“ realizovaného v rámci
výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu predchádzania
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov;
kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23, ako člen
Združenia obcí Mikroregión Machnáč – Inovec, z ktorého
vyplýva obstaranie 328 kusov kompostérov pre obec
Bobot.
- Spoluúčasť k projektu „Kompostéry pre Združenie obcí
Mikroregión Machnáč – Inovec“; výška maximálneho
spolufinancovania projektu zo strany obce do výšky
2 164,80 €.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6.

Schválenie kúpnej zmluvy DIPLOMAT DENTAL, s.r.o. – Obec BOBOT
(vysporiadanie pozemku – autobusová zastávka pri Ludoprint, a.s.)

Starostka obce oboznámila poslancov OZ s pripravenou kúpnou zmluvou s firmou
DIPLOMAT DENTAL, s.r.o. Piešťany, ktorej predmetom je odkúpenie nehnuteľnosti –
pozemku pri autobusovej zastávke pri firme Ludoprint, a.s. Zámer tejto kúpy bol už obecným
zastupiteľstvom prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 19.5.2017. Po krátkej diskusii dala
starostka obce hlasovať o schválení tejto kúpnej zmluvy.
Uznesenie č.45/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Odkúpenie pozemkov parc.č. 260,261,262 v k.ú. Bobot
a Kúpnu zmluvu s firmou DIPLOMAT DENTAL, s.r.o.
Piešťany.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V tomto bode starostka taktiež informovala poslancov o podobnom zámere vysporiadania
pozemkov parc.č. 3/31 v k.ú. Bobot, ktoré sa taktiež nachádzajú v blízkosti spomínanej
autobusovej zastávky a ktoré sú vo vlastníctve Okresného úradu Trenčín. Na tento pozemok
bol vypracovaný znalecký posudok, na základe ktorého nám Okresný úrad Trenčín tento
pozemok odpredá.
Uznesenie č.46/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku v celosti vo
výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky, v dočasnej
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správe Okresného úradu Trenčín, nachádzajúceho sa
v obci Bobot, okres Trenčín, katastrálne územie Bobot,
zapísaný na LV č. 850 ako:
• pozemok KN – E parc. č. 3/31, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 381 m2
kúpou za celkovú kúpnu cenu 1155 EUR (slovom:
tisícstopäťdesiatpäť eur) za účelom využívania pozemku
na poskytovanie všeobecne prospešných služieb v súlade s
§ 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
a to na tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu
zdravia obyvateľstva.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7.

Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot
na II. polrok 2017

V tomto bode dala starostka obce slovo hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Ivanovi Antalovi,
ktorý prečítal svoj návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. Poslanci OZ nemali
pripomienky a s týmto návrhom súhlasili.
Uznesenie č.47/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot
na obdobie II. polrok 2017.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0 poslanci
8.

Schválenie výberu audítora na výkon auditu za rok 2016

Na základe výsledku výberového konania zo dňa 12.6.2017 na zákazku „Výber dodávateľa na
vykonanie auditu účtovnej závierky Obce Bobot za rok 2016 a overenie Výročnej správy za
rok 2016“ výberová komisia vybrala uchádzača s najnižšou cenovou ponukou 800 eur s DPH,
ktorým je firma AC AUDIT Prievidza, spol. s r.o. Následne dala starostka obce schváliť
výsledok tohto výberu poslancom OZ.
Uznesenie č.48/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Firmu AC AUDIT Prievidza, spol. s r.o. ako dodávateľa
na vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016 a na
overenie Výročnej správy za rok 2016 za celkovú sumu
800 eur s DPH.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0 poslanci
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9.

Rôzne

Na návrh poslanca Ing. Borisa Michaličku dala starostka obce hlasovať o zrušení uznesenia č.
37/2017, ktoré bolo prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Zrušenie uznesenia bolo
navrhnuté z toho dôvodu, že takto prijaté uznesenie bolo zmätočné.
Uznesenie č.49/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Zrušenie uznesenia č. 37/2017 zo dňa 19.5.2017.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0 poslanci
Ďalej starostka obce predložila poslancom ponuku na vybudovanie workoutového ihriska
v areáli školy vedľa multifunkčného ihriska, nakoľko v minulosti bola od našich športovcov
podaná na obec žiadosť takéhoto charakteru. Vybudovanie workoutového športoviska, ktoré
by malo aj príslušný certifikát, by stálo 1 000 eur. Poslanec Ing. Pavol Koreň navrhol
vybudovať workoutové ihrisko svojpomocne, pričom obec by náklady na materiál vyšli
podstatne menej. Starostka obce vysvetlila, že všetky takéto športoviská musia byť zhotovené
certifikovaným dodávateľom, nakoľko v zmysle príslušnej normy č. STN NN 16 630 je
potrebné raz ročne robiť ich revíziu. Po diskusii poslancov im dala hlasovať o schválení
čiastky 1 000 € z rozpočtu obce na vybudovanie workoutového ihriska.
Uznesenie č.50/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančnú čiastku 1 000 € z rozpočtu obce na vybudovanie
workoutového ihriska v areáli školy.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0 poslanci
Následne starostka obce povedala poslancom, že ju kontaktovala pani Krausová st. ohľadom
prípadného odkúpenia a prerábky vily, ktorá sa nachádza v areáli Ludoprint, a.s. Starostka
obce predložila poslancom túto ponuku na zváženie.
Potom sa starostka obce ešte vrátila k pohľadávke z roku 2011 vo výške 1 944,00 € voči
spoločnosti KERAMOSPOL projekt, s. r. o. , ktorá spracovávala projektovú dokumentáciu
pre obec Bobot. Na predchádzajúcom zasadnutí OZ sa poslanci vyjadrili, že do tohto
zasadnutia obecného zastupiteľstva si preštudujú všetky podklady – zmluvy, faktúry, projekty
súvisiace s danou problematikou a následne sa vyjadria a zaujmú stanovisko k pohľadávke.
Po krátkej diskusii dala starostka obce hlasovať o tom, či sa spoločnosti KERAMOSPOL
projekt, s. r. o. táto stará pohľadávka zaplatí alebo nie. Hlasovanie skončilo nasledovne:
Uznesenie č.51/2017
OZ v Bobote neschvaľuje:
Zaplatenie pohľadávky vyplývajúcej zo zmluvy z rok
2011 spoločnosti KERAMOSPOL projekt, s.r.o. vo výške
1 944 €.
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Za uznesenie hlasovali: 3 poslanci (Ing. Jánošík, Mgr.
Dúcka, Ing. Michalička)
Proti: 2 poslanci (Ing. Koreň, p. Hloža)
Zdržal sa: 1 poslanec (Bc. Zápotočná)
Nakoniec ešte starostka obce informovala o priebehu prípravného konania pre spracovanie
územného plánu obce a jeho rozsah hodnotenia. Cieľom pripravovaného Územného plánu
obce Bobot bude v zmysle ustanovení § 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu
katastrálnych území náležiacich obci (k.ú. Bobot, k.ú. Bobotská Lehota), stanovenie zásad
jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území.
10. Záver
Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala poslancom
za účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila.

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Andrea Dúcka
Ing. Boris Michalička

Starostka obce:

Danka Ďuriačová
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