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Starosta obce: p. Šimon Jozef  

   

Zástupkyňa starostu: p. Ing. Pokorná Iveta Neprítomná 

Poslanci OZ: p. Bučková Hana  

 p. Hloža Ľuboš  

 p. Ing. Koreň Pavol Neprítomný 

 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. Otvorenie 
2. Kontrola uznesenia 
3. Žiadosť o zriadenie detského ihriska a Materského centra 
4. Vyhlásenie výberového konania kontrolórky obce 
5. Solárne verejné osvetlenie 
6. Plnenie plánu a rozpočtu za 1.polrok 2009 
7. Rôzne 
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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. Do programu 
rokovania sa na podnet ing. Michaličku B. doplnil bod – financovanie projektov našou obcou. 
 
 
Overovatelia zápisnice:  

� p. Hloža Ľuboš 
� p. Bučková Hana 

 
Za  program rokovania hlasovali  4 poslanci OZ. 

1.Kontrola uznesenia 

Kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia po bodoch prešiel starosta obce: 
� 29/2009 – zakúpenie nového vybavenia do triedy MŠ – nové vybavenie zakúpené 

k 30.8.2009 - uznesenie splnené 
� 30/2009 – prístavba šatne k telocvični MŠ a ZŠ – prístavba šatne na 80% 

zrealizovaná , chýbajú už len menšie stavebné úpravy – uznesenie splnené 
� 31/2009 – realizácia chodníka  od potravín COOP Jednota – chodník zrealizovaný 

v mesiaci august 2009 – uznesenie splnené 
� 32/2009 –  rekonštrukcia kultúrneho domu – projekty podané a zaregistrované –

uznesenie plnené 
� 33/2009 – zakúpenie materiálu na realizáciu jazierka za DS – materiál zakúpený 

a jazierko zrealizované p. Tunegom L. – uznesenie splnené 
� 34/2009 – solárne osvetlenie – predmetom rokovania mimoriadneho 

zastupiteľstva  dňa 17.7.2009 – uznesenie splnené 
� 35/2009 – prekrytie kanála a vybudovanie chodníka pri BJ č.319 – uznesenie 

neschválené 
� 36/2009 – zakúpenie kontajnerov na kolesách, osadenie zákazových tabúľ v areáli 

cintorína – kontajnery a tabule objednané – uznesenie v plnení 
� 37/2009 – solárne osvetlenie (mimoriadne rokovanie OZ 17.7.2009) – predmetom 

rokovania OZ dňa 18.9.2009 
 

                                                         
                                                           Uznesenie č.38/2009: 
                                                           OZ v Bobote berie na vedomie: 

 „Kontrolu uznesenia z minulého OZ“. 
 

   Za uznesenie hlasovali 4 poslanci OZ. 
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2.Zriadenie detského ihriska a Materského centra 

        Na základe žiadosti predloženej p.Hamřikovou P. a p. Mokráňovou A. (doloženú 
petíciou občanov obce – cca 70 podpisov) si OZ vypočulo návrh p. Hamříkovej P. o predstave 
zrealizovania ihriska pre deti  a vyčlenení miestnosti pre mamičky v priestoroch kultúrneho 
domu. 
  
                                                          Uznesenie č.39/2009: 

 OZ v Bobote schvaľuje: 
- Miestnosť v priestoroch KD (zasadačka OU, prípadne     
miestnosť ZPOZ) za účelom stretávania sa mladých 
mamičiek s deťmi. 
- Úpravu detského ihriska za Požiarnou zbrojnicou –  
v jesennom období zrealizovať  v spolupráci s rodičmi 
teréne úpravy ihriska a urobiť prieskum cien na šmýkalky, 
preliezky, lavičky atď.  
 
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

                                                    

4.Voľba kontrolóra obce 

         Starosta obce predložil  poslancom OZ návrh na voľbu  hlavného  kontrolóra obce. 
                                          
   Uznesenie č.40/2009 
  OZ  v Bobote schvaľuje: 
 „Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce“ a jeho 
  zverejnenie v mesiaci október na úradnej tabuli  a na  
  webovej stránke obce Bobot. 

 
  Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

 

5. Verejné solárne osvetlenie  

     Pán starosta informoval poslancov OZ o rokovaniach so zástupcom firmy 
GREENERGY p. Beretom P. o solárnom osvetlení a dal  na vedomie, že ku dnešnému dňu sa 
zmenili podmienky financovania projektu, čo nie je pre nás ako obec veľmi výhodné.  
                                                        

              
 Uznesenie č.41/2009 
 OZ v Bobote neodporúča : 
Na základe referencií zrealizovanie solárneho osvetlenia 
firmou GREENERGY, ale navrhuje urobiť prieskum trhu 
viacerých firiem a zvážiť novú ponuku. 

 
                                                         Za uznesenie hlasovalo :5 poslancov 
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                                                         Uznesenie č.42/2009    
                                                         OZ v Bobote ukladá: 
                                                         Pracovníkom OU urobiť finančnú analýzu súčasného                                       
                                                         osvetlenia (ročnú spotrebu ,oprava osvetlenia a pod. )a  
                                                         poslancovi OZ  ing.Michaličkovi B. finančnú analýzu   
                                                         nových svietidiel (prieskum trhu) 
 
                                                          Za uznesenie hlasovalo: 5 poslancov 
 

6.Plnenie plánu a rozpočtu za 1.polrok  

              Na základe kontroly za 1.polrok 2009 hlavná kontrolórka p. Vitázková E. prečítala   
starostovi obce ako i poslancom OZ správu o plnení plánu a rozpočtu k 30.6.2009 . Plnenie 
rozpočtu ku dňu 30.6.2009 bolo na 66%.(viď.príloha č.1)  

 
                                         
 
                                         Uznesenie č.43/2009:                                                                        

                                                           OZ V Bobote berie na vedomie : 
Plnenie plánu a rozpočtu k 30.6.2009 a nemá žiadne 
pripomienky.          

 

7.Rôzne 

- financovanie projektov – na podnet poslanca ing. Michaličku B. a občanov obce starosta 
obce oboznámil poslancov OZ o čerpaní finančných prostriedkov na projekty a práce 
vykonávané z rozpočtu obce. 
Čerpanie financií viď. Tabuľka: 
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Položka Suma [EUR]  Suma [SKK] 
      
KD - projekt     
Keramoprojekt - projektová dokumentácia 8 306,00 € 250 226,56 Sk 
Eurofond projektant - Ing. Igazová 1 660,10 € 50 012,17 Sk 
Spolu: 9 966,10 € 300 238,73 Sk 
      
Park za cintorínom     
Dolomit 603,09 € 18 168,69 Sk 
Fólia 958,82 € 28 885,41 Sk 
Materiál (čerpadlo, svietidlá, kábel tráva) 355,50 € 10 709,79 Sk 
Auto-LPL-Komplet - Tunega Ľ. - faktúra 9 874,62 € 297 482,80 Sk 
Spolu: 11 792,03 € 355 246,70 Sk 
      
Osvetlenie pri 10 Bj     
Materiál 52,87 € 1 592,76 Sk 
Faktúra za materiál 539,44 € 16 251,17 Sk 
Faktúra za prácu (ešte nedodaná) 300,00 € 9 037,80 Sk 
Spolu: 892,31 € 26 881,73 Sk 
      
Chodník  pri COOP     
Prekládka stĺpa 455,38 € 13 718,78 Sk 
Dopravné značky 310,41 € 9 351,41 Sk 
STAVCEST - faktúra 11 423,69 € 344 150,08 Sk 
Spolu: 12 189,48 € 367 220,27 Sk 
      
Telocvi čňa     
Materiál (stierka, betón, svietidlá, farba vodo-materiál) 1 196,50 € 36 045,76 Sk 
Krov 190,70 € 5 745,03 Sk 
Okná 587,19 € 17 689,69 Sk 
Mzda pracovníkov 1 633,30 € 49 204,80 Sk 
Spolu: 3 607,69 € 108 685,27 Sk 
      

Spolu - projekty obce 2009 38 447,61 €  1 158 272,70 Sk 
 

                                                                          
                                         

 
                                                        Uznesenie č.44/2009:                                                                        

                                                                    OZ V Bobote berie na vedomie 
                                                                    Čerpanie finančných prostriedkov na projekty 
                                                                     a práce vykonané z obecného rozpočtu. 
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- finančný príspevok „BOBOŤANKA“ –  na základe žiadosti dychovej hudby Boboťanky 
v zastúpení p.Koreňom M. navrhlo OZ  finančný príspevok v hodnota 500 €  

 
            Uznesenie č.45/2009:                                                                       

                                                                 OZ V Bobote schvaľuje: 
                                                                 Príspevok pre dych. hudbu Boboťanka v hodnote   
                                                                 500 € . 
 

                                                                      Za uznesenie hlasovalo: 5 poslancov 
 
- oplotenie cintorína a konečná úprava parku za DS – nakoľko oplotenie miestneho 
cintorína je už v zlom stave, starosta obce navrhol zrealizovať nové. Oslovil p.Tunegu L. aby 
pri konečných úpravách nového parku za DS (osadenie lavičky a pod.) zrealizoval aj nové 
oplotenie cintorína a osadenie lavičiek v areáli cintorína. Cenovú ponuku  na realizáciu prác 
p.Tunega L. vyčíslil na 952€. 
 

                Uznesenie č.46/2009:                                                                       
                                                                        OZ V Bobote berie na vedomie: 
                                                                        Zrealizovanie oplotenia a osadenie lavičiek na   
                                                                        cintoríne, ale cenovú ponuku treba ešte    
                                                                        prekonzultovať s p.Tunegom L.(zníženie cenovej  
                                                                        ponuky) 
                                                                                                  
                                                                        Za uznesenie hlasovalo: 5 poslancov 
 
- návrh OZ – obecné zastupiteľstvo poveruje „Komisiu verejného poriadku“ osloviť 
p.Briliaka I. k ďalšiemu riešeniu sťažnosti zo dňa 16.9.2009 
 
- pripomienky občanov – na návrh p.Ševčíka M. sa pri najbližšej oprave verejného 
osvetlenia osadí ešte jedna pouličná lampe pri súp.č 84. 
 

 
                         

8. Záver 

 
Nakoľko nebolo žiadnych dotazov a pripomienok, starosta obce poďakoval prítomným za 

účasť a rokovanie OZ ukončil. 
 
 
Overovatelia zápisnice: p. Hloža Ľuboš  

 p.Bučková Hana   

   

Starosta obce: p. Jozef Šimon  
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Príloha č.1 
 

 PLNENIE PLÁNU A ROZPO ČTU DO 30.06.2009  
    
             
Príjmy v eurách                              rozpočet   čerpanie 
      
výnos z DU    156011  98557,81 
Daň z nehnuteľnosti    19916  9051,73 
Daň za psa     465  399,5 
Za automaty     1494  0 
Za komunálne odpady   9626  14880,86 
DS a CP     133  235,8 
Daň z prenájmu    996  477,17 
Knižnica     33  0 
ŠKD     780  322 
MŠ príspevok rodičov    780  325,26 
Overovanie podpiscov a ostatné poplatky   664  5057,35 
Hlásenie     332  375,17 
Opatrovateľská služba   0  2,19 
Znečisťovanie ovzdušia   33  0 
úroky z banky    33  782,59 
KŠÚ . Škola     43152  22176,6 
Dotácia MŠ - predškoláci   0  675 
Ostatné= dotácie    996  2059,35 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
spolu príjmy :                                235.444  155.378,38 
        
        
        
Výdavky v 
tis. Sk. eurách       
                              rozpočet  čerpanie 
      
správa obce       
mzdy     29875  14761,99 
odvody do poistovní    10423  5678,75 
elektrina     3360  794,22 

cestovné     1162  295,26 
plyn     5000  4831,38 
voda     1000  358,54 
telefón     3319  440,08 
telefón starosta    0  183,77 
poštovné, priečinočné   332  142,38 
VOĽBY     0  1021,08 
všeob. material a ostatné práce včetne materialu 9062  7869,52 
Všeobecný material - rekonštrukcia OU a 
rekonštrukcia KD   6638  0 
školenie pracovníkov    664  401,57 
knihy , zbierky zákonov   664  75,5 
dohody - mzdy    3319  1406,98 
kredit do telefónu - starosta   0  25 
     74818  38286,02 
        
poplatky bankám      664  335,65 
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benzín kosačka    0  86,82 
        
        
požiarna   ochrana       
náhradné diely    166  452,36 
benzín, nafta    365  41 
povinné zmluvné poistenie   299  0 
elektrina     66  145,97 
     896  639,33 
        
zdravotné stredisko    5444  3752,12 
        
údržba ciest q chodníkov   1228  345,94 
        
odpadové nádoby    996  0 
skládkovanie odpadu, uloženie a odvoz   11618  4149,79 
odvoz odpadu    0  1750,11 
     12614  5899,9 
        
príspevok spoločnej stavebnej uradovni  1660  0 
              
KD projekty a prerábka   4979  9966,1 
        
        
verejne osvetlenie       
elektrina      4448  2875,96 
údržba VO    332  54,9 
     4780  2930,66 
        
dom smútku        
energia     80  238,49 
voda     80  0 
všeobecný material    238  8,91 
     398  247,4 
        
telovýchovná jednota    4980  2141,32 
TJ -  zapožičanie na otvorenie účtu  0  1100 
        
socialne príspevky    332  0 
dôchodci príspevok    166  99,79 
        
        
ZPOZ     498  72,8 
        
oprava miestneho rozhlasu   166  0 
        
knižnica - knihy    332  110,36 
        
ZMOS, RZMaOSP PRISPEVKY   564  814,13 
        
Materská škola       
mzdy     25990  13911,55 
odvody     9029  4864,32 
učebné pomocky    664  0 
hračky     332  422,88 
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elektrina, voda , plyn    6207  2445 
telefón     0  147,84 
všeobecný material    4149  375,04 
telefon     46371  22166,63 
        
        
        
        
Základná škola       
mzdy     21012  11469,21 
odvody     9029  3694,21 
cestovné     0  325,22 
energia, plyn, voda    6207  2445 
telefón     0  155,88 
všeobecný material    7269  2046,05 
učebné pomôcky    1328  433,98 
     43152  20569,55 
        
        
Školský klub detí       
mzdy     6805  3443,4 
odvody     2390  1205,78 
kancelárske pomôcky     0 
učebné pomôcky    332  80,5 
     9527  4729,68 
        
Školská jedáleň       
mzdy     6639  3716,28 
odvody     2323  877,36 
kancelárske potreby    0  0 
čistiace potreby     0  0 
pracovná obuv a odev    0  0 
plyn, elektrina, voda    6274  2442,7 
údržba strav.zariadenia   1660  96,49 
telefon     0  74,47 
     16896  7207,3 
        
        
Opatrovateľky       
mzdy     3651  2097 
odvody     1328  647,7 
     4979  2744,7 
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
spolu výdavky:                     235444  124246,21 
 
        
Vypracovala Hložová Drahomíra      
v Bobote dňa 20.07.2009      
        
        
 


