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Zápisnica zo zasadnutia OZ

Obec Bobot

Prezenčná listina
Starostka obce:

Danka Ďuriačová

Poslanci OZ:

Mgr. Andrea Dúcka
Ing. Peter Gardian
Ľuboš Hloža

ospravedlnený

Ing. Juraj Jánošík

ospravedlnený

Ing. Pavol Koreň
Ing. Boris Michalička
Bc. Dana Zápotočná
Hlavný kontrolór:

Mgr. Ivan Antal

Zapisovateľka:

Ing. Marcela Bartošová

neskorší príchod 19,20 hod.

Hostia a ostatní prítomní:

Návrh programu rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie prílohy č.1 k VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
príslušný kalendárny rok na úseku školstva
4. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – zberný dvor Bobot
5. Došlá pošta
6. Rôzne
7. Záver
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1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá
konštatovala, že nakoľko sú prítomní štyria poslanci, OZ je uznášania schopné a rokovanie sa
môže začať.
Ospravedlnení poslanci: p. Ľuboš Hloža, Ing. Juraj Jánošík
Neskorší príchod: Bc. Dana Zápotočná
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Ing. Peter Gardian
- Ing. Pavol Koreň
Zapisovateľka zápisnice: Ing. Marcela Bartošová
Uznesenie č.14/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Gardian, Ing. Pavol
Koreň
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce prečítala návrh programu rokovania a dala hlasovať za jeho schválenie.
Uznesenie č. 15/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie prílohy č.1 k VZN č.2/2012 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný
kalendárny rok na úseku školstva
4. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok – zberný dvor Bobot
5. Došlá pošta
6. Rôzne
7. Záver
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Kontrola uznesení
Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení:
Splnené uznesenia:
5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018,10/2018, 11/2018,12/2018
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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.

Trvá

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

OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o dielo č. UB1-01/2017 medzi objednávateľom obcou Bobot
zastúpenú starostkou obce Dankou Ďuriačovou a zhotoviteľom Ecocities,
s.r.o zastúpenú konateľom doc. Ing. arch. Jaroslavom Coplákom PhD.
30/2017 (príloha č. 1).

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Mandátnu zmluvu č. 1/2017 medzi mandátom obcou Bobot zastúpenú
Dankou Ďuriačovou starostkou obce a mandatárom Ing. arch. Karol
Ďurenec, s.r.o zastúpenú konateľom Ing. arch. Karolom Ďurencom
31/2017 (príloha č.2).

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:
v zmysle § 34 ods. 4 a) zákona č. 330/1994 Zb. z. bezodplatné odkúpenie
pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského
pozemkového fondu a to:
- KN-E parcela č. 31/3, o výmere 1439 m2, druh pozemku záhrady,
zapísaný na liste vlastníctva č. 731, katastrálne územie Bobot, obec Bobot,
v celosti.
Pozemok bude bezodplatne odkúpený za účelom vybudovania
„Oddychovej zóny v centre obce, k. ú. Bobot“ na základe Rozhodnutia o
umiestnení stavby č. StÚ 81/2017-02/Mi zo dňa 29.06.2017 vydaného
62/2017 Obcou Neporadza ako príslušným stavebným úradom.
Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančnú čiastku 1 000 € z rozpočtu obce na odvodnenie a vyspádovanie
63/2017 kanála pri dome p. Žáčika.
OZ v Bobote schvaľuje :
Harmonogram riadných zasadnutí OZ nasledovne:
16.2.2018
13.4.2018
25.5.2018
87/2018 15.6.2018
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OZ v Bobote schvaľuje:
25% spoluúčasť obce Bobot na projekt Slovenského futbalového zväzu
pre TJ Tatran Bobot v hodnote 7 700 € s DPH - zavlažovanie športového
areálu a vybudovanie lavičiek náhradníkov
Trvá

3/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Rekonštrukciu umyvárne a WC na 1. poschodí materskej školy a
dodávateľa tejto rekonštrukcie , firmu Makrostav, spol. s.r.o., Kukučínova
378,91101 Trenčín, ktorá predložila nyjvýhodnejšiu cenovú ponuku vo
výške 10 408,32 € s DPH

Trvá

13/2018

Návrh na zrušenie uznesenia č.85/2017 na zasadnutí OZ dňa 13.4.2018:
OZ V Bobote schvaľuje:
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z MFSR na základe Výzvy č. OPKZP-PO1SC111-2017-33 a 5 % spoluúčasť obce na tomto projekte, čo predstavuje maximálne 7500 €.
Návrh na zrušenie uznesenia č.9/2018 na zasadnutí OZ dňa 13.4.2018:
OZ v Bobote schvaľuje:
Odpredaj pozemku parc. č. 3/31, č. 260 a č. 261 v k. ú. Bobot v celkovej predajnej cene 5000
€.

3. Schválenie prílohy č.1 k VZN č.2 /2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva
Starostka obce informovala poslancov o návrhu prílohy k VZN č.2/2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva, ktorá bola
zverejnená na obecnej tabuli v zákonnej lehote. Poslanci OZ prílohu k VZN č.2/2012 schválili.
Uznesenie č.16/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Prílohu č.1 k VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku
školstva (príloha č.1).
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neskorší príchod poslankyne Bc. D. Zápotočnej - 19,20 hod.
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4. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – zberný dvor
Bobot
D. Ďuriačová, starostka obce informovala poslancov o vypracovanej projektovej dokumentácií
na projekt – Zberný dvor Bobot, celkové opravené náklady na realizáciu a vybudovanie
zberného dvora sú vyčíslené na 264 420,60 € , spoluúčasť obce 5% je 13 221,03 €. Navrhla
poslancom OZ zrušiť uznesenie č.85/2017 v znení: OZ v Bobote schvaľuje podanie žiadosti o
nenávratný finančný príspevok z MFSR na základe Výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a 5
% spoluúčasť obce na tomto projekte, čo predstavuje maximálne 7500 € a následne schváliť
nové uznesenie na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie zberného
dvoru Bobot v areáli podniku Ludoprint a.s.
Uznesenie č.17/2018
OZ v Bobote schvaľuje predloženie ŽoNFP:
Názov projektu: Zberný dvor Bobot
Výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
(obec Bobot) z celkových oprávnených výdavkov projektu
vo výške: 13 221,03 €
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC 111-2017-33
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.18/2018
OZ v Bobote ruší uznesenie č.85/2017 v znení:
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z MFSR
na základe Výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a 5 %
spoluúčasť obce na tomto projekte, čo predstavuje
maximálne 7500 eur.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Došlá pošta
V došlej pošta bola zaevidovaná dňa 11.4.2018 žiadosť o zakúpenie kombinovaného sporáka
do školskej kuchyne. Vedúca ŠJ p. Bartošová informovala poslancov OZ o nevyhovujúcom
stave klasických kuchynských sporákov. Navrhla zakúpiť kombinovaný gastro sporák
s plynovou varnou plochou a elektrickou rúrou. Oboznámila poslancov, že režijné náklady od
cudzích stravníkov v ŠJ v roku 2017 a 2018 sú cca 1500 € a podľa prieskumu trhu sa cena za
kombinovaný gastro sporák pohybuje od 2 400 do 3000 €. Poslanci OZ navrhli sumu 2 600 €
na zakúpenie sporáka a j s príslušenstvom, čo následne aj schválili.
Uznesenie č.19/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančné prostriedky 2600 € na zakúpenie kombinovaného
gastro sporáka aj s príslušenstvom do školskej kuchyne.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
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Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Rôzne
V bode rôzne starostka informovala poslancov o žiadosti Poľovného združenia Vyšovec
splnomocniť dvoch členov OZ na zastupovanie a vykonanie právnych úkonov vlastníka
poľovných pozemkov súvisiacich s výkonom práva poľovníctva a všetkých ostatných úkonov
s poľovníctvom.
Uznesenie č.20/2018
OZ v Bobote schvaľuje a splnomocňuje :
Dvoch členov – starostku obce Danku Ďuriačovú r. č.
605528/6611, č. OP: ET 490 545 a poslanca OZ Ing.
Borisa Michaličku r. č. 790830/7272 č. OP: EP 016806
na zastupovanie a vykonávanie všetkých právnych
úkonov súvisiacich s výkonom práva poľovníctva
a všetkých ostatných úkonov súvisiacich s poľovníctvom
v zmysle zákona 24/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení v neskorších
predpisov t. j. hlasovanie na zhromaždení vlastníkov
poľovných pozemkov nachádzajúcich sa v Poľovnom
revíry Machnáč o využití práva poľovníctva v prospech
Poľovníckeho združenia Vyšovec, 913 26, Motešice č.
277, IČO: 37916653
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce oboznámila poslancov, že na obecnom úrade je skúšobne nainštalovaný nový
zabezpečovací systém od spoločnosti SPIN TN s.r.o. za jednorazový poplatok 603 €.
Uznesenie č.21/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Nový zabezpečovací systém obecného úradu za
jednorazový poplatok 603 € od spoločnosti SPIN TN s.r.o.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce informovala poslancov, že začala oslovovať vlastníkov
nevysporiadaných pozemkov pod miestnymi komunikáciami (ulica od ihriska, ulica pri potoku,
ulica v časti Argentína a pozemky bývalé klzisko). Návrh starostky je odkúpiť pozemky od
žijúcich vlastníkov za symbolickú cenu 1€ a vysporiadať pozemky pod obecnými cestami a pod
bývalým klziskom za účelom vybudovať športovú plochu – klzislo a ak sa podarí, získať tak
pozemok do vlastníctva obce.
Uznesenie č.22/2018
OZ v Bobote súhlasí :
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S vysporiadaním pozemkov pod miestnymi komunikáciami
v obci a pozemkov pod bývalým klziskom.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V bode rôzne dala starostka obce slovo poslancovi Ing. B. Michaličkovi, aby informoval
poslancov OZ o úspešnom projekte Ihrisko Grant vo výzve rekonštrukcia a výstavba futbalovej
infraštruktúry od Slovenského futbalového zväzu pre TJ Tatran Bobot. Ing. Michalička
informoval, že TJ Tatran Bobot bola úspešným uchádzačom a získala dotáciu na zavlažovanie
miestneho futbalového ihriska vo výške 11 000 € (75%) so spoluúčasťou 25 % vo výške 3 700
€. Podľa metodického usmernenia SFZ navrhol, aby obec Bobot bola partnerom projektu
(uzatvorená zmluva medzi SFZ a obcou Bobot) a futbalový klub TJ Tatran Bobot, ako úspešný
žiadateľ, by vystupoval ako garant projektu, čo umožňujú podmienky tohto grantu.
Uznesenie č.23/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Obec Bobot zastúpená starostkou Dankou Ďuriačovou bude
partnerom SFZ na strane úspešného žiadateľa v projekte
"Podpora
rekonštrukcie
a
výstavby
futbalovej
infraštruktúry" a futbalový klub TJ Tatran Bobot - úspešný
žiadateľ v zastúpení predsedom Miroslavom Sokolíkom
bude vystupovať ako garant projektu.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce navrhla zrušenie uznesenia č.9/2018 v znení: Odpredaj pozemku parc. 3/31, č.
260 a č. 261 v. k. ú. Bobot v celkovej predajnej cene 5000 € a následne navrhla prijať nové
uznesenie s doplnením podľa osobitného zreteľa v zmysle § 9 ods. 8 písm. e.) zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že pozemky susedia
s pozemkom p. Žáčika, nemajú využitie pre ostatných susedných vlastníkov nehnuteľnosti,
o pozemky sa stará a udržuje ich.
Uznesenie č.24/2018
OZ v Bobote ruší uznesenie č.9/2018:
Odpredaj pozemku parc. č. 3/31, č. 260 a č. 261 v k. ú.
Bobot v celkovej predajnej cene 5 000 €.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.25/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Odpredaj pozemku parc. č. 3/31, č. 260 a č. 261 v k. ú.
Bobot v celkovej predajnej cene 5 000 € podľa osobitného
zreteľa v zmysle § 9 ods. 8 písm. e.) zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, z dôvodu, že pozemky susedia s pozemkom p.
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Žáčika, nemajú využitie pre ostatných susedných
vlastníkov nehnuteľnosti, o pozemky sa stará a udržuje ich.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V bode rôzne hlavný kontrolór Mgr. Ivan Antal prečítal správu o kontrolnej činnosti za prvý
štvrťrok 2018 (príloha č.2). Starostke obce a poslanci OZ zobrali správu hlavného kontrolóra
na vedomie.
Ďalej starostka obce informovala poslancov o novom zákone č.18/2018 o ochrane osobných
údajov s platnosťou od 25.5.2018. Oslovila spoločnosti a vybrala najlacnejšiu – osobný
údaj.sk s.r.o. so sídlom v Košiciach, výška mesačného poplatku podľa zmluvy za obecný úrad,
materskú školu a základnú školu v obci Bobot bude 63,60 € s DPH. Poslanci OZ zobrali výšku
poplatku na vedomie.
Poslanec Ing. P. Gardian tlmočil požiadavku občana a navrhol zvolať verejné zhromaždenie
obyvateľov obce Bobot, termín konania verejného zhromaždenia navrhol na 5.5.2018.
Starostka dala o návrhu hlasovať, poslanci OZ návrh neschválili.
Uznesenie č.26/2018
OZ v Bobote neschvaľuje:
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce na termín 5.5.2018
Za uznesenie hlasoval: 1 poslanec (Ing. P. Gardian)
Proti: 1 poslanec (Ing. P. Koreň)
Zdržali sa: 3 poslanci (Mgr. A. Dúcka, Bc. D. Zápotočná,
Ing. B. Michalička)
V bode rôzne D. Ďuriačová starostka obce informovala poslancov OZ, že tento rok je 70.
výročie založenia Materskej školy Bobot, na základe žiadosti vedenia MŠ, z tohto dôvodu
navrhla vyčleniť z rozpočtu obce finančnú čiastku v sume 500 € na organizovanie osláv.
Oslavy výročia MŠ sa budú konať v dvoch častiach ( 13.5.2018 na Deň matiek a 9.6.2018 na
Deň detí).
Uznesenie č.27/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
500 € z rozpočtu obce na oslavu 70 - tého výročia Materskej
školy Bobot
Za uznesenie hlasoval: 5 poslanec
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala poslancom za
účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila.
Overovatelia zápisnice:

Ing. Peter Gardian
Ing. Pavol Koreň

Starostka obce:

Danka Ďuriačová
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Príloha č. 1

Obec

Bobot

Zmena prílohy č.1
k Všeobecnému záväznému nariadeniu 2/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva

Vyvesené na obecnej tabuli : 22.3.2018
Zvesené z obecnej tabule :

9.4.2018
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Príloha č. 1
Z údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií SR na svojej internetovej stránke
(www.finance.gov.sk) pre rok 2018 vyplýva:
 Predpokladaný podiel na DPFO pre rok 2018 za SR v €:
1 923 735 000,0
 Prepočítaný počet detí a žiakov podľa stavu k 15.09.2017:
9 142 490,3
Výpočet hodnoty jednotkového koeficientu:
0,40 x výnos dane z príjmov FO za SR / prepočítaný počet žiakov k 15.9. predchádzajúceho
kalendárneho roka za SR:
0,40 x (1 923 735 000,0 / 9 142 490,3) = 0,40 x 210,41696 = 84,17 €
Pre obec Bobot na rok 2018 platí:
Materská škola:
 32 detí



1 dieťa

73 530,91 € z toho:

32 x 84,17 x 27,3

=

stravník MŠ:
1 stravník MŠ:

32 x 151,51 x 1,5
7 272,48 / 32

(73 530,91 – 7 272,48) / 32

=
=

7 272,48 €
227,27 €

=

2 070,58 €

Na činnosť Školského klubu detí /počet detí navštevujúcich ŠKD/:



11 žiakov
1 žiak

11 x 84,17 x 6
5 555,22 / 11

=
=

5 555,22 €
505,02 €

Školská jedáleň – potenciálny stravník /žiaci ZŠ/:



15 stravníkov
1 stravník

15 x 84,17 x 1,8
2 272,59 / 15

Kategória škôl a školských zariadení v obci
Bobot
Materská škola:
Školský klub detí:
Zariadenie školského stravovania:
Základná škola – stravník:
Materská škola – stravník:

=
=

2 272,59 €
151,51 €

Výška finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na
úseku školstva (na mzdy a prevádzku) na
žiaka v jednom kalendárnom roku v €
2 070,58
505,02
151,51
227,27

- 11 -

Zápisnica zo zasadnutia OZ

Obec Bobot

Príloha č.2

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot
za 1/4 2018
Označenie hlavného kontrolóra: Mgr. Ivan Antal, hlavný kontrolór obce
Označenie kontrolovaného subjektu: Obecný úrad , Bobot č.56
Cieľ kontroly:
- kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
- kontrola vystavených faktúr, pokladničného denníka a vedenia pokladne v období od
1.1.2018 do 28.3.2018 ,
- kontrola povinných náležitostí účtovných dokladov ,
- kontrola dodržiavania ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Označenie povinnej osoby: starostka obce Danka Duriačová
Dátum doručenia správy na oboznámenie povinnej osobe: 13.4.2018
Opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov označenie konkrétnych
ustanovení, ktoré boli porušené spolu s návrhmi a odporúčaní alebo opatrení na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:
Na základe vykonaných kontrol závažné nedostatky neboli kontrolou zistené, drobné
nedostatky boli po upozornení odstránené.

Dátum vyhotovenia správy z kontroly: 12.4.2018

Mgr. Ivan Antal
hlavný kontrolór obce
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