ZÁPISNICA
Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V BOBOTE, KONANÉHO DŇA 15.12.2008
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní: starosta obce

p. Šimon Jozef :

zástupkyňa starostu :
Poslanci OZ:

...............................

p.Ing. Pokorná Iveta : ..............................
p. Bučková Hana :

...............................

p. Hloža Ľuboš :

................................

p. Ing, Koreň Pavol : ................................
p. Kyselicová Alena : ...............................
p. Ing. Michalička Boris: ...........................
p. Zápotočná Dana : ..................................
Hlavná kontrolórka :

p. Vitázková Edita : ....................................

Zapisovateľka :

p. Bartošová Marcela : ..............................

Hostia a ostatní prítomní:

Program rokovania:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie
Kontrola uznesenia
VZN o dani z nehnuteľnosti a odpadoch pre rok 2009
Rozpočet na rok 2009
Rôzne.

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.
Nakoľko neboli žiadne dodatky a návrhy do programu dal starosta obce hlasovať, kto je za
uvedený program .
Za overovateľov zápisnice boli určený p. Bučkovú Hanu a p. Kyselicovú Alenu
Za program rokovania hlasovalo 5 poslancov OZ.
2. Kontrola uznesení
––––––––––––––––––
Kontrolu uznesení z minulého zasadnutia robil starosta obce, ktorý po bodoch
prešiel jednotlivé uznesenia :
 146/08 - sťažnosť p. Mgr. Žáka R- je v riešení, list p. Ing. Klinčovi odišiel, zatiaľ nie
je odpoveď.
 147/08 – fyzická inventarizácia majetku je prevedená ,ale zatiaľ nie je
skompletizovaná
 148/08 – žiadosť o odpredaj majetku p. Šlosárovi je zatiaľ v riešení
 149/08 – pracuje sa na zisťovaní majetkových vzťahov za uvedené nehnuteľnosti.
 150/08 - návrh VZN č. 1/2009 vyvesený na 15 dní
 151/08 - návrh rozpočtu na rok 2009 vyvesený na 15 dní.
 152/08 – plnenie plánu a rozpočtu za III.Q – peniaze uložené na termínovaný vklad. u
 153/08 - faktúra materiál pre MŠ preplatená
U z n e s e n i e č. 154/ 2008
––––––––––––––––––––––––OZ v Bobote berie na vedomie:
„ kontrolu uznesení z minulého OZ“
Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov OZ

3. VZN o dani z nehnuteľnosti a odpadoch
Nakoľko v lehote vyvesenia 15 dní neboli podané k VZN č. 1/2009 žiadne
pripomienky a námietky, poslanci OZ po prekontrolovaní a opravení VZN schválili.
Do VZN bolo dopracované, že domácnosť nad 5 osôb môže dostať aj druhu smetnú
nádobu. Poplatok za hrobové miesto je na 10 rokov. Poplatok za KD je na akciu a deň.
U z n e s e n i e č. 155/2008
OZ v Bobote schvaľuje:
VZN č. 1/2009 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady na území obce Bobot.
Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov OZ

4. Rozpočet na rok 2009.
Rozpočet obce bol vyvesený vo vývesnej tabuli 15 dní. K rozpočtu neboli v lehote
podané žiadne pripomienky. Dotazy na niektoré poplatky v deň zasadnutia podal p. Ing
Doktor A., ktorého dotazy boli zodpovedané na zasadnutí OZ.
Dychová hudba Boboťanka a Klub slovenských turistov si podali žiadosť o príspevok, čo
OZ berie na vedomia a ak budú v peniaze tak sa im v priebehu roku 2009 nejaký
príspevok poskytne.
U z n e s e n i e č. 156/2008
OZ v Bobote schvaľuje:
Rozpočet na rok 2009
OZ v Bobote berie na vedomie:
Žiadosti Dychovej hudby a Slovenských turistov
a ak budú v rozpočte peniaze, tak sa im príspevok
poskytne.
Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov OZ
5. Rôzne:
Žiadosť p. Šlosára o odkúpenie pozemku –Ing. Koreň so starostom obce a p.
Fialom boli pozrieť na tvare miesta a nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý nebude inak
využitý, rozhodli poslanci OZ pozemok predať, ale p. Šlosár si musí vybaviť a zabezpečiť
všetky podklady potrebné k predaju na vlastné náklady /kúpnu zmluvu, znalecký
posudok./
U z n e s e n i e č. 157/2008
OZ v Bobote súhlasí :
s predajom pozemku pre p. Šlosara J , ale s tým
že potrebné doklady a náležitosti si vybaví sám
na vlastné náklady.
Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov OZ
-

Zakúpenie stoličiek do kultúrneho domu
U z n e s e n i e č. 158/2008
OZ v Bobote nariaďuje:
starostovi obce zakúpiť 100 ks stoličiek
do kultúrneho domu.
Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov OZ

–
–
–

Prerobenie zrkadlá pri ceste – oslovený kompetentný. prísľub až po novom roku
Sprístupniť vývesné tabule, dať ich na viditeľné miesto, kde je lepšie osvetlenie .
Tento bod bude predmetom ďalšieho zasadnutia OZ.
Je stratený občan p. Vitázek J – treba to riešiť, dať to na vedomie PZ, lebo je
nezvestný asi 2-3 mesiace.
Je potrebné osloviť rodinných príslušníkov a spýtať sa na pošte či si preberá
dôchodok.

Nakoľko nebolo žiadnych pripomienok a dotazov starosta obe poďakoval všetkým za
účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončil.

Overovatelia : p. Bučková Hana:
p. Kyselicová Alena:

___________________
––––––––––––––––––––

Šimon Jozef
starosta obce

