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                                                 ZÁPISNICA 

Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 

V BOBOTE, 

 KONANÉHO DŇA  10.09.2008 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Prítomní:  starosta obce            p. Šimon Jozef   :        ............................... 

          zástupky ňa starostu :      p.Ing. Pokorná Iveta : .......... .................... 

Poslanci OZ:                               p.  Bu čková Hana :    ...............................  

                                                     p.  Hloža Ľuboš :        ................................ 

                                                    p. Ing, Kore ň Pavol :  ................................ 

                                                    p.  Kyselicová Alena : ........................... .... 

                                                    p. Ing. Michali čka Boris:  ........................... 

                                                    p. Zápoto čná Dana :  .................................. 

Hlavná kontrolórka :                 p. Vitázková E dita :  .................................... 

Zapisovate ľka :                         p. Hložová Drahomíra :  .............................. 
 
 
Hostia a ostatní prítomní: 
 
 
 
 
 
 
 
Program rokovania:          1.  Zahájenie 

2. Kontrola uznesenia 
3. Projekty na EUROFONDY- spracovania 
4. Územný plán obce – štúdia 
5. Telovýchovná jednota – prevádzkovanie 
6.  Dotácia – Zdravá výživa ZŠ Motešice 
7. Inventarizácia 
8. Rôzne – Uvítanie detí do života 
                  - Príprava rozpočtu na rok 2009 
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1.  Zahájenie 
–––––––––––                       
       Zahájenie previedol starosta obce, ktorý privítal prítomných poslancov a ostatných 
občanov, konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ a tak sa rokovanie 
môže začať. 
Prítomných oboznámil s programom rokovania., požiadal ich či majú nejaké doplnky 
a návrhy k programu rokovania. P- Bučková  mala dodatok do programu, aby sa prerokovala 
sťažnosť p. Števulovej na p. Briliaka, - tento bod  bol  zahrnutý do programu dodatočne. 
Nakoľko neboli už žiadne dodatky a návrhy do programu dal starosta obce hlasovať, kto je za 
uvedený program . 
 
Za  overovateľov zápisnice boli určený p. Bučková H a p. Ing Koreň P.    
Za uvedený program rokovania hlasovalo 6 poslancov OZ. 
 
2. Kontrola uznesení 
–––––––––––––––––– 
                Kontrolu uznesení z minulého zasadnutia robil starosta obce, ktorý po bodoch 
prešiel jednotlivé uznesenia : 

� 130/08  -  plnenie plánu a rozpočtu za I. polrok 
� 131/08  –  určenie komisie pre verejné obstarávanie a termín výberového konania  
�  132/08  –  schválenie VZN o školských zariadeniach- schválené. 
� 133/08  –  natretie stĺpikov a označenie ulíc slepá ulica – zrealizovať do 2 týždňov. 
�  134/08  -  prieskum o cenách stolov a stoličiek - zrealizovaný 

- Osvetlenie pri 10 Bj  na osvetlení sa pracuje je potrebné len navariť stlpiky. 
- Dočistenie potoka pri p. Fialovi nie je prevedené- je potrebné osloviť p. Betáka z Povodia 

Váhu o uvedené dočistenie a tiež  čistenie potoka od pani Adamcovej až po most, tuna 
bol prísľub, že sa to bude realizovať v roku 2009. 

- Zakúpenie malotraktoru starosta nevidí dôvod nakoľko pracovník čo mal na ˇ%nom 
pracovať si našiel zamestnanie. 

- Osadený poklop pri dolných pažiťách je slabý potrebné navariť nejaký material na 
spodok poklopu . 

U z n e s e n i e  č. 135/ 2008 
––––––––––––––––––––––––- 

OZ v Bobote  berie na vedomie: 
    „ kontrolu uznesení z minulého OZ“ 

         Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov OZ 
 

3 . Spracovanie žiadosti o EURO FONDY. 
         
 Starosta obce oboznámil prítomných o podaní žiadosti na Eurofondy- ktoré ponúka firma 
„Premier Consulting“ pred zverejnení výzvy. V projekte je možné určiť, zapracovať 5 pod 
projektov, ktoré by sme chceli realizovať. Projekty  budú ešte len vyhlásené, ale prognóza 
je na projekty  
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- Rekonštrukcia obecných úradov a kultúrnych domov, športových areálov a verejných 
priestranstiev. 
Poslanci sa dohodli, aby sa firma oslovila a starosta sprostredkoval so zástupcami firmy 
stretnutie 
                                              U z n e s e n i e  č. 136/2008 
                                            OZ v Bobote  berie na vedomie 
                                            ponuku na vypracovanie projektov  
                                            a nariaďuje 
                                            starostovi obce pozvať zástupcu z uvedenej firmy  
                                            na mimoriadne sedenie OZ do 25.10.2008 
                                            Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov OZ 
 
 

4. Územný  plán obce - štúdia  
 
Starosta obce oboznámil prítomných so smerným územným plánom, ktorý je potrebný pre 
Eurofondy.  Poslanci OZ sa dohodli, že pána, ktorý ma vypracovať tento plán je potrebné 
tiež prizvať na mimoriadne zasadnutie OZ. 

U z n e s e n i e  č. 137/2008 
––––––––––––––––––––––– 

                                           OZ v Bobote  nariaďuje 
                                    Starostovi obce prizvať na mimoriadne OZ pána, ktorý bude 
                                    spracovávať  Územný plán pre našu obec 
                                    Termín do 25.10.2008  
                                   Za uznesenie  hlasovalo 6 poslancov OZ 

                                                                        
 5. TJ - prevádzkovanie 

 
       Starosta obce  informoval poslancov OZ , aby TJ, ktorá ma právny subjekt od januára 
bola financovaná tak , že sa im na účet zašlú peniaze a na konci roku len oznámia OZ 
ako  a na čo peniaze vynaložili. Od januára sa to bude riešiť jednorázovou dotáciou na ich 
účet. Pritom je však potrebné prepis elektromerov, plynomeru a vody na TJ. 
 
 
                                                  U z n e s e n i e  č. 138/2008 

–––––––––––––––––––––––- 
                                         OZ v Bobote  berie na vedomie : 
                                         financovanie TJ , tým, že sa im na začiatku roka  
                                         dá príspevok na ich účet. a TJ si bude hospodáriť 
                                         s financiami podľa svojho. 
                                         Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov OZ. 
 
6.   Žiadosť ZŠ Motešice  o dotáciu pre projekt „Zdravá výživa 
 

                Organizátorka projektu p. Mgr. Jatzová zo ZŠ Motešice požiadala o príspevok na 
projekt „ Zdravá výživa“ pre školský rok 2008/2009 po 10. SK na žiaka čo činí 2.000,- SK. 
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo a uvedený projekt podporuje.  
 

U z n e s e n i e  č. 139/2008 
                                                 OZ v Bobote, schvaľuje: 
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       Prispieť v hotovosti 2.000,- Sk  na projekt  
                                        „ Zdravá výživa“ pre Základnú školu v Motešiciach   

                                                 Za uznesenie hlasovalo 6poslancov OZ 
 
7. Inventarizácia  a príprava rozpočtu na rok2009. 
                    
              Starosta obce hovoril, že je čas pre prípravu rozpočtu na rok 2009, preto oslovil p. 
Bučkovú predsedníčku finančnej komisie, aby sa touto otázkou zaoberala. 
Blíži sa koniec roka a preto by bolo žiaduce vykonať inventarizáciu majetku. 
Ing Koreň bolo by potrebné staré veci vyraďiť a až potom previesť inventarizáciu . 

- Účtovníčka OU povedala, že osloví všetkých vedúcich, aby dali návrh na vyradenie 
majetku  

                           
  U z n e s e n i e  č. 140/2008 

                                                 OZ v Bobote, ukladá : 
                                    -    Pracovníčke OU p. Hložovej osloviť predsedov a     
                                        TJ, PZ a riaditeľov MŠ a ZŠ, aby do konca októbra 
                                         Podali návrh  na vyradenie majetku v ich pôsobnosti, 
                                         ktorý je starý a pokazený   
                                      -  a p. Bučkovej do konca novembra 2008 vykonať inventarizáciu  
-                                     majetku. 
                                  Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov OZ 

 
9.Uvítanie detí do života 
 
     Minulý rok sme pri uvítaní detí dávali vkladnú knižku so 150,- Sk, . Poslanci sa zhodli, 
že najlepšie by boli darčekové poukážka . Hodnotu určili 1.000,- Sk na jedno dieťa. 
 

  U z n e s e n i e  č. 141/2008 
                                                 OZ v Bobote, schvaľuje : 

                                          Nákup darčekových poukážok v hodnote 1.000,- Sk  
                                          Na jedno dieťa  pri uvítaní detí do života 
                                          Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov OZ. 
 
10. Rôzne 
                    
- orezávanie stromov , - je potrebné na orezanie koruny stromov pri kostole, aby dala 
žiadosť cirkevná rada 
- Starosta s pýtal poslancov, aký majú názor na orezanie tuji na cintoríne, poslanci 
súhlasia 
- p. Fiala – nemalo by sa zabudnúť aj na úpravu korunovej sústavy stromov pri kaplnke. 
 
11.Sťažnosť p. Števulovej na p. Briliaka. 
 
            p. Števulová poslala poslancom aj na OU opätovnú  sťažnosť na p. Briliaka. 
Sťažnosť p. Števulovej bola prejednaná, kde sa p. Števulová k celej situácii osobne 
vyjadrila aj spolu s občanmi ulice. . 
 
 
    



 - 5 - 

  U z n e s e n i e  č. 142/2008 
                                      OZ v Bobote, berie na vedomie: 
                                    sťažnosť p. Števulovej  
                                      OZ v Bobote nariaďuje: 
                                    -   zavolať  stavebný dohľad a komisiu verejného 
                                       poriadku, kde budú prizvaní p. Briliak, p.Števulová 
                                       a p. Michalička 
                                     - novelizáciu VZN o chove domácich zvierat 

                                            -  osloviť právnika, ktorý to bude riešiť  
                                                                              
                                                Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov OZ  
 
- p. Ing Michalička B – dal starostovi obce žiadosť, ktorú mu dal p. Čerňanský D. – 
nakoľko však žiadosť prišla len pred zasadnutím, žiadosť sa dala pracovníčke na riadne 
zaevidovanie a bude sa ďalej ňou zaoberať nabudúce.                                                                                   
Nakoľko nebolo žiadnych pripomienok a dotazov starosta obe poďakoval všetkým za 
účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.   
 
 
Overovatelia :  p. Bučková Hana:        ___________________ 
 
                        p.  Ing Koreň Pavol:       ––––––––––––––––––––      
                                                                      
 
 

 
 
 

                                                           Šimon Jozef 
starosta obce 

 


