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Prítomní
Starosta obce:

p. Šimon Jozef

Zástupkyňa starostu:

p. Ing. Pokorná Iveta

Poslanci OZ:

p. Bučková Hana

(PN)

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

(ospravedlnená)

Hostia a ostatní prítomní:

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

Otvorenie
Kontrola uznesenia
Výberové konanie „Hlavný kontrolór obce“ – výsledky
Návrh VZN o komunálnom odpade a dane z nehnuteľnosti – rok 2010
Návrh rozpočtu obce – rok 2010
Došlá pošta:
 informácie o nových počítačoch v ZŠ
 žiadosť o priestory pre posilňovňu
 list p.Semančík – protipožiarna bezpečnosť
 žiadosť o finančný príspevok M.Kelemenovej
 žiadosť o finančný príspevok „Zdravá výživa„ ZŠ Motešice
7. Rôzne:
 zastupovanie starostu obce
8. Záver
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1. Otvorenie
Otvorenie previedla zástupkyňa starostu obce Ing. Pokorná I., ktorá konštatovala, že je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítala
prítomných poslancov OZ a ostatných občanov obce. Prítomných oboznámila s programom
rokovania. Do programu rokovania sa pridal bod č. 4.a, – žiadosť občanov o vybudovanie
kanalizácie dažďovej vody od kaplnky po p. Beňu P. a v časti Argentína.
Overovatlia zápisnice:
 p. Hloža Ľuboš
 Ing. Michalička Boris
Za program rokovania hlasovali: 6 poslanci

2. Kontrola uznesenia
Kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia po bodoch prešla zástupkyňa starostu obce:
 39/2009 – zriadenie detského ihriska a Materského centra – Združenie Machnáčik
sa stretáva podľa svojich potrieb v zasadačke OU – uznesenie splnené
 40/2009 – vyhlásenie hlavného kontrolóra obce – vyhlásenie a zverejnenie
hlavného kontrolóra obce dňa 6.10.2009 – uznesenie splnené
 42/2009 – solárne verejné osvetlenie – predmetom rokovania OZ dňa 16.11 2009.
Ing. Michalička informoval prítomných o možnostiach rekonštrukcie verejného
osvetlenia – uznesenie splnené
 45/2009 – finančný príspevok „Boboťanka“ – príspevok 500€ prevzal Ing. Koreň
M. – uznesenie splnené
 46/2009 – oplotenie cintorína a konečná úprava za DS – cenová ponuka
prekonzultovaná s p. Tunegom L. (znížená cena 928,20 € ), oplotenie a konečná
úprava zrealizovaná – uznesenie splnené
Uznesenie č. 47/2009
OZ v Bobote berie na vedomie:
„Kontrolu uznesenia z minulého OZ“.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci

3. Výberové konanie „Hlavný kontrolór obce“- výsledky
Dňa 6.októbra 2009 obecné zastupiteľstvo v Bobote vyhlásilo výberové konanie na funkciu
„Hlavný kontrolór obce“. Prihlásili sa dve uchádzačky Ing. Galková Martina a Bc.
Gardianová Veronika. Na základe výberového konania OZ posúdilo a vybralo do funkcie
„Hlavného kontrolóra“, uchádzačku Bc. Gardianovú Veroniku. Nástup do práce OZ určilo na
deň 18.11.2009, nakoľko funkčné obdobie bývalej kontrolórky obce p. Vitázkovej skončilo v
01/2009.
Uznesenie č. 48/2009
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OZ v Bobote schvaľuje:
Do funkcie „Hlavný kontrolór obce“ – Bc. Gardianovú
Veroniku
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Pri príležitosti voľby nového kontrolóra obce zástupkyňa starostu Ing. Pokorná I. ako i
poslanci OZ navrhli finančnú odmenu 200 € (čistá mzda) p. Vitázkovej E. za dlhoročnú
prácu, ktorú vykonávala vo funkcii „Hlavného kontrolóra“.
Uznesenie č.49/2009
OZ v Bobote schvaľuje:
Odmenu p.Vitázkovej E. 200 € za dlhoročnú prácu.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci

4. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010
Vo VZN č. 2/2009 OZ navrhuje zmeniť nasledovné ustanovenia:
 § 13 sadzbu dane na kalendárny rok na 50 € za jedného psa chovanom na
pozemku s jedným súpisným číslom ( daň za psa v roku 2009 bola 5 €)
 v časti VI. § 33 ods. 1 sadzbu miestneho poplatku zvýšiť zo sumy 0,03 € na sumu
0,036 € za osobu a kalendárny rok
 v časti VI., § 33 ods. 2 sadzbu poplatku zvýšiť zo sumy 0,02 € na sumu 0,023 €
 v časti VI., § 33 ods. 3 sadzbu poplatku zvýšiť zo sumy 0,05 € na 0,053 €
 v časti VII., § 36 ods. 2 doplniť o bod d) nasledovného znenia: Obec navrhuje
znížiť poplatok za psa na sumu 5 € občanom, ktorí na jednom súpisnom čísle
chovajú len jedného psa.
V súvislosti s vyššie uvedeným VZN OZ uložilo pripraviť podrobnú analýzu poplatníkov
uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 písm. b) a c) VZN č. 1/2009, účelom ktorej je porovnanie
súčasnej sadzby poplatku (rok 2009) s navrhovanou sadzbou poplatku pre rok 2010.
Predložený návrh na zvýšenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady vychádzal zo skutočnosti, že v roku 2010 obec predpokladá, že náklady na vývoz a
uskladnenie komunálneho odpadu budú o 4 430 € vyššie ako celková suma miestneho
poplatku, ktorú obec vyberie od svojich poplatníkov (občanov s trvalým a prechodným
pobytom, chalupárov, podnikateľov ...). Navrhovaným spôsobom predpokladáme zníženie
uvedeného rozdielu.
Zvýšenie dane za psa predpokladá, že sa obmedzí počet psov chovaných v našej obci,
nakoľko títo v mnohých prípadoch znižujú kvalitu bývania blízkych spoluobčanov.
Uznesenie č. 50/2009
OZ v Bobote schvaľuje:
Návrh sadzby dane za psa na rok 2010.
Návrh na zníženie dane za psa na rok 2010.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Uznesenie č. 51/2009
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OZ v Bobote schvaľuje:
Návrhy sadzieb miestneho poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na rok 2010.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti uzneseniu hlasovali: 2 poslanci
(Hloža, Ing. Michalička)

4.a. Žiadosť občanov o „kanalizáciu dažďovej vody od kaplnky po rod.
dom p. Beňu Pavla“
Obyvatelia bývajúci na uvedenej ulici listom zo dňa 16.11.2009 požiadali OZ o riešenie
problému s odvodom dažďovej vody a zatápaním pozemkov a pivníc rodinných domov,
hlavne pri daždivom počasí.
OZ navrhlo vypracovať v roku 2010 projekt na odstránenie uvedeného problému s tým, že
týmto projektom sa zároveň bude riešiť aj časť „Argentína“ a zároveň finančnú požiadavku na
vypracovanie projektu zahrnúť do rozpočtu na rok 2010.
Uznesenie č. 52/2009
OZ v Bobote schvaľuje:
Vypracovanie projektu „Kanalizácia dažďovej vody“ a
jeho zahrnutie do rozpočtu na rok 2010.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci

5. Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu predniesla zástupkyňa starostu Ing. Pokorná Iveta. Rozpočet na rok 2010
sa navrhuje ako vyrovnaný. Pripomienky zo strany OZ boli vznesené k položke „telefón“
(obecný úrad a zdravotné stredisko). Z uvedeného dôvodu sa uvedená položka prehodnotí na
základe faktúr roku 2009 a zistia sa možnosti finančne výhodnejších programov.
Vzhľadom k tomu, že DHZ k zostavovaniu návrhu rozpočtu predložil svoje požiadavky
bez finančného vyjadrenia, OZ doporučilo dodatočne predložiť finančný rozpočet. V tejto
súvislosti OZ uložilo pracovníkom OU preveriť čerpanie finančných prostriedok pre účely
DHZ za roky 2009, prípadne 2008.
Uznesenie č. 53/2009
OZ v Bobote schvaľuje:
Návrh rozpočtu na rok 2010.
Prehodnotenie poplatkov za telefón, prieskum trhu a
čerpanie finančných prostriedkov DHZ.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci

6. Došlá pošta
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 zástupkyňa starostu informovala prítomných o projekte „Modernizácia škôl“ v
rámci ktorého ZŠ v Bobote získala 5 nových počítačov vrátane diaprojektoru
 žiadosť o poskytnutie priestorov na účely posilňovne – OZ doporučuje
písomne požiadať COOP Jednotu Trenčín o prenájom priestorov v budove bývalej
predajne potravín Bobotská Lehota (predajňa a sociálne zariadenie) s
perspektívou kúpy predmetnej nehnuteľnosti
Uznesenie č. 54/2009
OZ v Bobote schvaľuje:
Podanie žiadosti na prenájom priestorov.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
 informácia o liste pána Semančíka, ktorý požiadal Obec Bobot o poskytnutie
informácií týkajúcich sa protipožiarnych opatrení na drobných stavbách
 žiadosť o finančný príspevok slečny Martiny Kelemenovej, ktorá listom
požiadala OZ o poskytnutie finančného príspevku z dôvodu zlej finančnej
situácie. OZ doporučuje žiadateľke návštevu príslušných úradov (Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, Obvodný úrad Trenčín, odbor sociálnych vecí, prípadne
Okresný súd v Trenčíne) a do zasadnutia budúceho OZ priniesť doklady o príjme
žiadateľky
a zároveň, aby OZ informovala o svojej súčasnej situácii. OZ
zároveň navrhlo poskytnúť žiadateľke jednorazový príspevok vo výške 100,- €
Uznesenie č. 55/2009
OZ V Bobote schvaľuje:
Finančný príspevok vo výške 100 €.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
 žiadosť o finančný príspevok ZŠ Motešice na projekt „Zdravá výživa“ vo
výške 70 €
Uznesenie č. 56/2009
OZ V Bobote schvaľuje:
Finančný príspevok vo výške 70 €.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci

7. Rôzne
 zastupovanie starostu obce. Z dôvodu dlhodobej PN starostu a jeho
zastupovania, OZ navrhlo kúpiť zástupkyni starostu prenosný osobný počítač z
dôvodu práce doma a v odpoludňajších hodinách. Zároveň navrhuje finančnú
odmenu podľa počtu odpracovaných hodín, ktoré predloží k budúcemu zasadnutiu
OZ.
Uznesenie č. 57/2009
OZ V Bobote schvaľuje:
Nákup prenosného osobného počítača.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
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 žiadosť Aleny a Petra Kyselicových o pomoc pri riešení havarijného stavu
budovy, súpisné číslo 71 (Bobotská Lehota) z dôvodu obáv zo zrútenia a tým
ohrozenia na živote i na majetku. OZ navrhuje písomne vyzvať majiteľov
nehnuteľností na odstránenie havarijného stavu.
Uznesenie č. 58/2009
OZ V Bobote schvaľuje:
Zaslať výzvu na majiteľov nehnuteľnosti na
odstránenie havarijného stavu.
Za uznesenie hlasovali : 6 poslanci
 výroba zákazových tabúľ „Zákaz vyvážania smetí“ v počte 2 ks. Tabule je
potrebné dať vyrobiť z dôvodu znečisťovania našej obce a osadiť ich za pánom
Fialom. Zároveň objednať informačné tabule „Obecný úrad“ a „Hasičská
zbrojnica“ a osadiť 2 zákazové tabule na cintoríne.
Uznesenie č. 59/2009
OZ V Bobote schvaľuje:
Výrobu a osadenie zákazových a informačných tabúľ.
Za uznesenie hlasovali : 6 poslanci
 verejné osvetlenie. Na základe Uznesenia č. 42/2009 zo zasadnutia OZ zo dňa
18.9.2009 Ing. Michalička Boris predložil prieskum trhu na rekonštukciu
verejného osvetlenia obce. OZ navrhlo rekonštrukciu verejného osvetlenia v roku
2010 vykonať a uložilo Ing. Michaličkovi do 3 týždňov predložiť cenové ponuky.
Uznesenie č. 60/2009
OZ V Bobote schvaľuje:
Rekonštrukciu verejného osvetlenia v roku 2010 a ukladá
Ing. Michaličkovi predložiť cenovú ponuku.
Za uznesenie hlasovali : 6 poslanci
 na ústnu žiadosť pána Antona Fialu o vyčistenie a prehĺbenie kanála od
mosta Dolné Pažite po hlavnú cestu, OZ navrhlo osloviť pána Ľubomíra
Tunegu, Obecný úrad Neporadza, Krásna Ves, prípadne iné, či majú k dispozícii
príslušnú techniku a tieto práce vykonať.
Uznesenie č. 61/2009
OZ V Bobote schvaľuje:
Vyčistenie a prehĺbenie kanála od mosta Dolné Pažite po
hlavnú cestu.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
 pripomienka pani Marty Čerňanskej k vlastníctvu pozemku po BJ10. V
uvedenej veci sa zástupkyňa starostu skontaktuje s Ing. Pavleovou, riaditeľkou
BD Trenčianske Teplice a bude nájomníkov bytov o aktuálnej situácii
informovať.
Uznesenie č. 62/2009
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OZ V Bobote schvaľuje:
Kontaktovať Ing. Pavleovú a informovať nájomníkov
bytov BJ10 a OZ.
Za uznesenie hlasovali : 6 poslanci

8. Záver
Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, zástupkyňa starostu poďakovala
za účasť a rokovanie OZ ukončila.

Overovatelia zápisnice:

p. Hloža Ľuboš
Ing. Michalička Boris

Starosta obce:

p. Jozef Šimon
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