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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. Bartošová Marcela

Hostia a ostatní prítomní:

Program rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola uznesenia
Odpredaj pozemku Šlosár J – odvolanie č.2
Úprava areálu za domom smútku
Realizácia telocvične pri MŠ v Bobote
Rôzne
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1. Otvorenie
Otvorenie previedol starosta obce, ktorý konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci OZ a
preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal prítomných poslancov OZ a ostatných občanov
obce. Prítomných oboznámil s programom rokovania. K programu rokovania neboli žiadne
pripomienky a starosta rokovanie OZ otvoril.

Overovatelia zápisnice:
 p. Kyselicová A.
 p. Zapotočná D.
Za program rokovania hlasovalo 7 poslancov OZ.

2. Kontrola uznesenia
Kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia po bodoch prešiel starosta obce:
 11/2009 – schválenie ceny pozemku pre p. Šlosára J. – p. Šlosár J. podal
odvolanie č.2, preto bude prehodnotenie ceny predmetom rokovania dnešného
zasadnutia OZ ( 22.5.2009)
 12/2009 – príprava telocvične pri MŠ – predmetom rokovania dnešného
zasadnutia OZ (22.5.2009)
 13/2009 – viacúčelové ihrisko – uznesenie splnené
 14/2009 – odpredaj predajne COOP Jednota – v štádiu jednania
s predstavenstvom COOP Jednota Trenčín
 15/2009 – Spoločný stavebný úrad –dodatok k zmluve –uznesenie splnené
 16/2009 – plnenie plánu a rozpočtu za rok 2008 – uznesenie splnené
 17/2009 – úprava areálu za DS – konzultácia s pánom Tunegom L. – uznesenie
splnené
 18/2009 – prehodnotenie miestnych komunikácií v obci stavebnou komisiou –
uznesenie nesplnené – realizácia v priebehu týždňa /hlasovalo 7 poslancov OZ/
 19/2009 – úprava areálu pri ihrisku – TJ Bobot oslovená a zrealizovaná –
uznesenie splnené
 20/2009 – rekonštrukcia KD a OU, projekt vypracovaný – uznesenie splnené
Uznesenie č.21/2009:
OZ v Bobote berie na vedomie:
„Kontrolu uznesenia z minulého OZ“.
Za uznesenie hlasovalo 7 poslancov OZ.

3. Odpredaj pozemku – Šlosár J. – odvolanie č.2
Obecné zastupiteľstvo na základe odvolania č.2 p. Šlosára J. a jeho osobnej konzultácií
s poslancami OZ o uvedenom pozemku navrhlo odpredaj pozemku za nižšiu cenu 1 euro.
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Uznesenie č.22/2009:
OZ v Bobote schvaľuje:
Odpredaj pozemku pre p. Šlosára J.- 1 €/m2
Za: uznesenie hlasovali: p. Hloža Ľ., p. Zápotočná D.
Ing. Koreň ,Ing. Michalička B., Kyselicová A., Bučková
H.
Proti: ing.Pokorná I.

4. Úprava areálu za Domom smútku
Cenové ponuky na realizáciu úpravy areálu za domom smútku (bývala strelnica)v obci Bobot
zaslali traja uchádzači:
č.1 - Jaroslav Krajčovič MAJA
č.2 - Ľubomír Tunega Auto-LPL-Komplet
č.3 - Jaroslav Halamček
Komisia menovaná starostom obce Bobot vyhodnotila cenové ponuky a navrhla uchádzača
č. 2 Ľ. Tunegu,Auto-LPL-Komplet
Uznesenie č.23/2009:
OZ v Bobote schvaľuje:
Úpravu areálu za domom smútku zrealizuje Ľ.Tunega,
Auto-LPL-Komplet
Za uznesenie hlasovalo 7 poslancov OZ.

5. Realizácia telocvične pri MŠ v Bobote
Pán starosta oslovil a navrhol ing. Koreňa P. - predsedu stavebnej komisie aby v spolupráci
s p.Kyselicom F. vypracovali konkrétnu dokumentáciu k projektu telocvične pri MŠ.
Uznesenie č.24/2009:
OZ v Bobote ukladá:
Vypracovať dokumentáciu k projektu telocvične pri MŠ.
Za uznesenie hlasovalo 7 poslancov OZ.

6. Rôzne
-

Žiadosť o zníženie nájmu TJ Tatran Bobot- na základe žiadosti TJ Tatran
Bobot obecné zastupiteľstvo navrhlo komisiu (ing. Pokorná I, Bučková H.,
Michalička B.) aby v spolupráci s TJ Tatran Bobot v zastúpení s p.Sokolíkom
M. prehodnotili hospodárenie s financiami pohostinstva TJ Tatran Bobot
Uznesenie č.25/2009:
OZ V Bobote schvaľuje :
Návrh prehodnotiť hospodárenie pohostinstva TJ Tatran
Bobot.
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Za uznesenie hlasovalo7 poslancov OZ

-

Žiadosť o preplácanie dopravy DHZ osobnými vozidlami na hasičské súťaže
Uznesenie č.26/2009:
OZ v Bobote schvaľuje:
Preplácať DHZ dopravu vlastnými vozidlami.
Za uznesenie hlasovalo 7 poslancov

- Návrh obecného zastupiteľstva – upozorniť našich občanov o znečisťovaní našej
obce, potoka a pod., formou rozhlasovej relácie.
Uznesenie č.27/2009:
OZ v Bobote schvaľuje:
Vyhlásiť v miestnom rozhlase reláciu o znečisťovaní obce
našimi občanmi.
Za uznesenie hlasovalo 7 poslancov

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

Overovatelia zápisnice:

p. Kyselicová Alena
p. Zapotočná Dana

Starosta obce:

p. Jozef Šimon
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