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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. Ďuriačová Dana

Hostia a ostatní prítomní:

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

Otvorenie
Kontrola uznesenia
Žiadosť o zariadenie triedy v MŠ – na základe rozpočtu
Prístavba šatne k telocvični – finančné náklady
Realizácia chodníka - informácia
Rekonštrukcia KD – informácia
Práce za domom smútku – informácia p.Tunega
Solárne osvetlenie – prezentácia firmy
Rôzne : - prekrytie kanála, vybudovanie chodníka a osvetlenia –BJ 10č.319
- došlá pošta
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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 neboli žiadne pripomienky a starosta rokovanie OZ otvoril.

Overovatelia zápisnice:
 p. Hloža Ľuboš
 ing. Koreň Pavol
Za program rokovania hlasovalo 6 poslancov OZ.

1.Kontrola uznesenia
Kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia po bodoch prešiel starosta obce:
 22/2009 – odvolanie č.2 –odpredaj pozemku p. Šlosár J.- uznesenie splnené
 23/2009 – úprava areálu za domom smútku –uchádzač č.2 Auto-LPL-Komplet
oslovený –bližšie informácie o realizácií úpravy areálu za domom smútku podá
konateľ spoločnosti p.Ľ.Tunega na dnešnom OZ (3.7.2009)-uznesenie splnené
 24/2009 – realizácia telocvične pri MŠ v Bobote- dokumentácia k projektu
telocvične pri MŠ vypracovaná a začiatočné práce sa už začali realizovaťuznesenie splnené
 25/2009 – prehodnotenie hospodárenia pohostinstva TJ Tatran Bobot- uznesenie
nesplnené
 26/2009 – preplácanie DHZ dopravu vlastnými vozidlami –uznesenie splnené
 27/2009 – vyhlásenie relácie o znečisťovaní obce našimi občanmi – uznesenie
splnené
Uznesenie č.28/2009:
OZ v Bobote berie na vedomie:
„Kontrolu uznesenia z minulého OZ“.
Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov OZ.

2.Žiadosť o zariadenie triedy v MŠ
Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti pani riaditeľky MŠ Ďuriačovej D. a jej
osobnom rozhovore o zariadení v MŠ odsúhlasilo výmenu starého zariadenia za nové.
Uznesenie č.29/2009:
OZ v Bobote schvaľuje:
Výmenu zariadenia triedy v MŠ za nové.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslancov
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4.Prístavba šatne k telocvični MŠ a ZŠ
Starosta obce predložil a oboznámil poslancom OZ s rozpočtom k realizácií prístavby
šatne k telocvični MŠ a ZŠ.
Uznesenie č.30/2009:
OZ v Bobote berie na vedomie:
Rozpočet k realizácií prístavby šatne k telocvični MŠ a ZŠ

5.Realizácia chodníka
Pán starosta informoval poslancov OZ o realizácií chodníka od potravín COOP Jednota.
Realizáciu vykoná na základe výberového konania firma STAVCEST s.r.o (konateľ
spoločnosti Žember Martin) do termínu 10.8.2009
Uznesenie č.31/2009:
OZ v Bobote berie na vedomie :
Zrealizovanie chodníka od potravín COOP Jednota do
termínu 10.8.2009

6.Rekonštrukcia kultúrneho domu
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zaregistrovaní našej žiadosti
„Modernizácia kultúrneho domu a obecného úradu“ v pôdohospodárskej platobnej
agentúre a o pridelení registračného čísla nášho projektu .

Uznesenie č.32/2009:
OZ V Bobote berie na vedomie :
Zaregistrovanie žiadosti projektu „Modernizácia KD
a OU“

7.Práce za domom smútku
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Pán Tunega Ľubomír informoval poslancov OZ a starostu obce ako prebiehajú práce
na úprave areálu za domom smútku a požiadal starostu obce ako aj OZ aby sa zakúpili dve
auta štrku a jazierková fólia na zrealizovanie jazierka.

Uznesenie č.33/2009:
OZ V Bobote schvaľuje:
Zakúpenie materiálu na realizáciu jazierka.
Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov

8. Solárne osvetlenie –prezentácia firmy
Zástupca firmy SOLAMP prezentoval ponuku solárneho osvetlenia a poslanci OZ
navrhli zvolať mimoriadne zastupiteľstvo a do 15.-17.júla rozhodnúť či sa prezentovaný
projekt uskutoční.

Uznesenie č.34/09:
OZ v Bobote súhlasí:
Zvolať mimoriadne zastupiteľstvo k ponuke
solárneho osvetlenia.
Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov

9.Rôzne
- žiadosť o prekrytie kanála, vybudovanie chodníka a osvetlenia- na základe žiadosti
nájomníkov bytovky Bobot č.319 obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s prekrytím kanála
a vybudovaním chodníka z dôvodu nevysporiadaných pozemkov ,osvetlenie pri bytovke
č.319 Bobotská Lehota bude zrealizované do konca augusta 2009

Uznesenie č.35/09:
OZ v Bobote nesúhlasi:
Prekrytie kanála a vybudovanie chodníka pri
bytovke č.319

-návrh obecného zastupiteľstva – osadiť tabule v areáli miestneho cintorína
1, Zákaz vyhadzovania odpadu
1,Zákaz vyvážania smeti v areáli za domom
smútku
- zakúpiť plastové kontajneri na kolesách do areálu
cintorína
- zvážiť uloženie veľkoplošného kontajnera v dolnej
časti cintorína, bude predmetom budúceho rokovania
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OZ
- obec Bobot osloví PD Bobot, aby nám pomohli
zrealizovať prístupovú cestu z hornej strany
cintorína
Uznesenie č.36/09:
OZ v Bobote schvaľuje :
Zakúpenie kontajnerov na kolesách ,osadenie
zákazových tabúl a osloviť PD o pomoc vytvoriť
prístupovú cestu z hornému časti cintorína
Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov

- pripomienky poslancov OZ :
- pozvánky na OZ posielať nielen elektronickou poštou
ale aj písomne do poštových schránok.
- do budúceho zastupiteľstva dať na vedomie prevzatie
a vyriešenie obsahu listu I. Brilaka
- opraviť cestu na miestnej komunikácií po realizácií
kanalizácie pri bytovke č.288 aopraviť výtlky za
mostom pri č.223(pri ing.Gendiarovi J.)

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

Overovatelia zápisnice:

p. Hloža Ľuboš
Ing.Koreň Pavol

Starosta obce:

p. Jozef Šimon
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