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Prítomní
Starosta obce:

p. Šimon Jozef

Zástupkyňa starostu:

p. Ing. Pokorná Iveta

Poslanci OZ:

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. Hložová Drahomíra

Hostia a ostatní prítomní:

Program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesenia
Odpredaj pozemku Šlosár J - odvolanie
Slovenský orol – finančná výpomoc
Odkúpenie bývalej predajne COOP
Zmluva o zriadení Spoločného stav. úradu- dodatok
Úprava priestorov za strelnicou
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 2008
Rôzne:
a) Príprava viacúčelového ihriska
b) Rekonštrukcia KD a OU
c) Asfaltovanie priestorov pri pohostinstve Marta
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1. Otvorenie
Otvorenie previedol starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov OZ a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal prítomných poslancov OZ a
ostatných občanov obce. Prítomných oboznámil s programom rokovania. K programu
rokovania mal pripomienky p. Ing. Koreň, že v programe nie je zahrnutá došlá pošta, ako sa
dohodli na predchádzajúcom OZ. Do programu sa preto zahrnul i tento bod a starosta
rokovanie OZ otvoril.
Overovatlia zápisnice:
 p. Ing. Pokorná I.
 p. Hložu Ľ.
Za program rokovania hlasovalo 5 poslancov OZ.

2. Kontrola uznesenia
Kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia po bodoch prešiel starosta obce:
 2/2009 – schválenie ceny pozemku pre p. Šlosara, p. Šlosár podal odvolanie preto
bude jeden bod rokovania o cene na dnešnom zasadnutí OZ
 3/2009 – neschválenie osadenia zrkadla pri dome p. Pašku
 4/2009 – prenájom garáže na OZS p. Pinďák si už i zaplatil za pol roka
 5/2009 – alternatíva riešenia asfaltovania cesty je jedným bodom dnešného OZ
 6/2009 – odpredaj stoličiek – stoličky sa neodpredali
 7/2009 – oznámenie p. Ing Igazovej – čerpanie z eurofondov na kotolne – zatiaľ
sa nebudú realizovať, nakoľko nevyšla aktuálna výzva
 8/2009 – realizácia športového areálu na bývalom klzisku nie je reálna – jeden
bod rokovania na dnešnom zasadnutí OZ. Klzisko bolo geometricky zamerané.
 9/2009 – stretnutie stavebnej komisie s projektantom sa konalo, rekonštrukcia KD
a OU je bodom rokovania dnešného OZ
Uznesenie č. 10/2009
OZ v Bobote berie na vedomie:
„Kontrolu uznesenia z minulého OZ“.
Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov OZ.

3. Odpredaj pozemku – Šlosár J. – odvolanie
Obecný úrad odpredal časť pozemku pri rodinnom dome p. Šlosára za 2 €/m2. Menovaný
nakoľko je to pozemok po bývalom potoku, kde je značný nános štrku a neporiadku si myslí,
že cena za pozemok je nadhodnotená a bol by rád, keby sa prehodnotila.
- Prečo neprišiel p. Šlosár osobne na toto zasadnutie, aby sa mohol vyjadriť prečo je cena
nadhodnotená. Poslanci OZ keď už ráz schválili cenu nevidia dôvod ju meniť. Ak sa
menovanému nepozdáva cena odporúča, aby si dal vypracovať znalecký posudok.
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- p. Mgr. Žák, ak je tento pozemok pre nás nevýhodný tak je to treba spraviť, lebo inak
nebudeme mať z neho nič.
- p. Fiala on zaplatil za to smetisko čo kúpil od OU okolo 10.000 Sk
- Poslanci navrhli cenu 1,5 €/m2 a starosta dal hlasovať, kto je za odpredaj za takúto nižšiu
cenu za takúto cenu hlasoval iba jeden poslanec ostatní poslanci boli proti
Uznesenie č. 11/2009
OZ v Bobote neschvaľuje: Odpredaj pozemku pre p.
Šlosára J. za nižšiu cenu.
Za uznesenie hlasovali: Ing. Pokorná I., p. Hloža Ľ., p.
Zápotočná D.
Proti: p. Ing. Koreň – ktorý hlasoval za nižšiu cenu
Zdržal sa: p. Ing Michalička B.

4. Finančná výpomoc pre miestny klub Slovenského Orla
Miestny klub Slovenského Orla požiadal OU o finančnú výpomoc pri zriadení mini
telocvične, ktorá ma slúžiť deťom MŠ, ZŠ a mimo prevádzky aj rodičom a ostatným občanom
našej obce. Výbor klubu s p. Ing. Gálikom Jozefom sa dohodol, že v spolupráci s obcou
pripravia miestnosť pre mini telocvičňu a p. Ing Gálik pripraví dokumentáciu a poskytne
financie na vybavenie tohto zariadenia.
Uznesenie č. 12/2009
OZ v Bobote schvaľuje:
Prípravu mini telocvične v bývalej kotolni školy a
prístavbu malej miestnosti, ktorá bude slúžiť, ako
prezliekáreň, vybúrať dvere vymaľovať miestnosť a
spraviť podlahu.
Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov OZ.

5. Príprava viacúčelového ihriska
Viacúčelové ihrisko sa nebude budovať na bývalom klzisku na Bobotskej Lehote, ale sa
bude budovať v areáli školskej záhrady.
Uznesenie č. 13/2009
OZ v Bobote schvaľuje:
Spolu financovanie viacúčelového ihriska z finančných
prostriedkov obce vo výške 16.600 € (500 092 Sk).
Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov OZ.

6. Odkúpenie bývalej predajne COOP
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Predstavenstvo Jednoty COOP Trenčín prejednalo našu žiadosť o odpredaj a súhlasí s
odpredajom za 40.000 € (1.205.040 Sk), tak ako to bolo v znaleckom posudku. OZ rozhodlo z
COOP Jednotou vyjednávať, nakoľko je hospodárske kríza, či by nebolo možné znížiť cenu,
ak nie tak potom aspoň, či by sme to mohli splácať po častiach a spravili by sme splátkový
kalendár na ktorom by sme sa dohodli.
Uznesenie č. 14/2009
OZ v Bobote nariaďuje:
Starostovi obce jednať s COOP Jednota o cene predajne a
ak sa nebude dať, jednať aspoň o splátkach a ich výške.
Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov OZ.

7. Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu – dodatok
Z rokovania starostov o stavebnom úrade prišiel dodatok k zmluve, ktorý OZ vzalo na
vedomie.
Uznesenie č. 15/2009
OZ v Bobote berie na vedomie
Dodatok k zmluve zo spoločného stavebného úradu
Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov OZ.

8. Plnenie plánu a rozpočtu za rok 2008
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 2008, ako i kontrolu prečítala občanom a OZ kontrolórka
obce, ktorá poukázala na body ktoré sú prekročené a tieto aj zdôvodnila. Plnenie plánu a
rozpočtu, ako i záverečný účet obce za rok 2008 je prílohou zápisnice.
- p. Ing Koreň: Za telefón sa platí veľa a je potrebné pouvažovať, či by nebolo lepšie zakúpiť
starostovi služobný mobil s príslušným paušálom.
- p. Tunega: Ak starosta nebude telefonovať tak nič nevybaví.
Ďalej bola pripomienka, že prítomní občania, okrem poslancov nevedia o čom je reč, bolo by
potrebné ak sa bude predkladať plnenie plánu a rozpočtu, rozmnožiť to viac krát a dať to
prítomným občanom na OZ.
Taktiež je potrebné vyvesiť plnenie do vývesky.
Uznesenie č. 16/2009
OZ v Bobote berie na vedomie:
Plnenie plánu a rozpočtu za rok 2008.
Ukladá starostovi obce urobiť analýzu hovorov a spraviť
nejaké opatrenia, ako i zistiť aký manažérsky paušál
vhodný pre OU operátori ponúkajú.
Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov OZ.

9. Úprava priestorov za strelnicou – rozšírenie cintorína
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Pán Tunega Ľ., konštatoval, že za strelnicou pri cintoríne je dlhodobo stále neporiadok, malo
by sa s tým niečo robiť on by bol ochotný pomôcť pri úprave a navrhuje, že cintorín by sa
rozšíril a spodná časť by sa upravila vysadením nejakých stromčekov a kríkov a osadili by sa
lavičky, spravila by sa tam oddychová časť. Zbúrala by sa budova strelnice, ktorá aj tak je
nebezpečná a prostredie by sa vyčistilo
- p. Michalička M.: Je potrebné spraviť na to projekt. Ak bude štúdia potom tam bude, kto čo
má dodržiavať.
- starosta obce: Cintorín je geometrickým plánom vymedzený a spodnú časť je potrebné iba
upraviť a na to nie je potrebná štúdia.
- p. Ing Pokorná: Má p. Tunega má nejakú predstavu čo to bude stáť finančne?
- p. Tunega Ľ.: Je ochotný spraviť najlacnejšiu ponuku na vyčistenie nakoľko je občan Bobota
a ozaj by bolo potrebné upraviť a odpratať strelnicu.
- Mgr. Žák: čerpanie verejných prostriedkov musí byť formou verejného obstarávania a na to
musí byť spracovaná štúdia, čo sa chce robiť a aké práce je potrebné previesť.
- Ing. Koreň P.: Zatiaľ sa štúdia nedá robiť, ale až keď sa zistí koľko to bude asi stáť, zvážime
či na to máme peniaze, keď máme rozpracované iné projekty.
- p. Kyselica F.: štúdia musí byť, lebo tam budú aj financie za čo to bude
Uznesenie č. 17/2009
OZ v Bobote súhlasí:
Vstúpiť do jednania s pánom Tunegom Ľ. ohľadne úpravy
terénu za strelnicou s prípadným
rozšírením cintorína a predložením jeho plánu prác
a cenovej ponuky na schválenie OZ.
Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov OZ.

10. Oprava miestnej komunikácie pri TJ
Starosta priniesol na rokovanie alternatívy opravy cesty pri TJ, stavebná komisia sa
dohodne čo sa bude realizovať a prehodnotí opravy ostatných komunikácií.
Uznesenie č. 18/2009
OZ v Bobote ukladá:
Stavebnej komisií prehodnotiť opravy
komunikácií v obci.
Za uznesenie hlasovalo 5 poslancov OZ.

miestnych

11. Rôzne
- Ing. Koreň: Svah nad areálom TJ je v zlom stave, mohli by futbalisti namiesto tréningu
vyčistiť a vysekať kríky.
Uznesenie č. 19/2009
OZ v Bobote poveruje:
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Starostu obce napísať list vedeniu TJ a požiadať ich o
spoluprácu pri úprave areálu nad ihriskom.Za uznesenie
hlasovalo 5 poslancov OZ.

- Ing. Koreň: Do bodov programu je vždy potrebné zahrnúť aj interpeláciu občanov, opýtať sa
čo sa chcú spýtať členov OZ a čo chcú vedieť a povedať
- Ing. Doktor: Zákon o obecnom zriadení hovorí, že plán činnosti predkladá kontrolórka obce,
či je takýto plán, pričom má byť vyvesený v obecnej výveske, tiež aj plnenie plánu a činnosti.
- p. Kyselica F.: realizácia chodníka od p. Kyselicu až po COOP – je potrebné ku tomu si
sadnúť a vybrať dodávateľa, nech sa koná.
Stavebné povolenie je vydané a môže sa pracovať na tom ďalej
- p. Fiala: Uvažuje sa s opravou ulice pri jeho dome.
- starosta je to v OZ, ktoré bude skúmať a prehodnotí, ktoré komunikácie sa budú opravovať.
- Ďalej bola pripomienka, že sa nedodržiava VZN napr. o chove zvierat
- Je potrebné dobrý návrh zo strany občanov, aby ho OZ podporilo
- Zasadnutia sa robia neskoro večer a preto sa ich zúčastňuje, len málo občanov
- p. Kontrolórka obce predloží na ďalšie OZ plán činnosti.

12. Rekonštrukcia KD a OU
Starosta obce priniesol podklady vypracované projektantom, ktoré vypracoval na žiadosť
stavebnej komisie, s ktorou sa i stretli, dohodli sa na zateplení a výmene okien, ako i
rekonštrukcií sály a predsália KD, oprava balkóna KD vrátanie chodby WC a schodov.
Uznesenie č. 20/2009
OZ v Bobote súhlasí:
Projekt na rekonštrukciu KD projektatn pripraví
s položkami:
- Zateplenie objektu a výmena všetkých vonkajších dverí
a okien za nové plastové
- Oprava balkóna KD, chodby, WC a schodov (bod 1)
- Oprava sály a predsália KD (bod 2)

13. Záver
Nakoľko nebolo žiadnych dotazov a pripomienok, starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia zápisnice:

p. Ing Pokorná Iveta
p. Hloža Ľuboš

Starosta obce:

p. Jozef Šimon
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