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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:

Bc. Gardianová Veronika

Zapisovateľka:

p. Hložová Drahomíra

Hostia a ostatní prítomní:
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Program rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Schválenie VZN č. 1/2010 na rok 2010
4. Schválenie rozpočtu na rok 2010
5. Došlá pošta
6. Rôzne
7. Záver

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.

Overovatelia zápisnice:
 p. Zápotočná Dana
 Ing. Koreň Pavol
Za program rokovania hlasovalo: 6 poslancov OZ.

2. Kontrola uznesenia
Kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia po bodoch previedla zástupkyňa starostu obce:
 48/2009 – hlavný kontrolór obce – uznesenie splnené, nová hl. kontrolórkou
obce nastúpila do práce dňa 18.11.2009
 49/2009 – odmena p. Vitázkovej Edite vo výške 200,- € - uznesenie splnené
 50/2009, 51/2009 – návrhy sadzby poplatku za psa a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zapracované do Návrhu VZN č.
1/2010 na rok 2010 – uznesenie splnené
 52/2009 – „Kanalizácia dažďovej vody“ - zapracované do rozpočtu na rok 2010 –
uznesenie splnené
 53/2009 – Návrh rozpočtu na rok 2010, prehodnotenie poplatkov za telefón,
prieskum trhu, čerpanie finančných prostriedkov DHZ – uznesenie splnené
čiastočne, nakoľko neboli zistené výhodnejšie možnosti financovania pevných
telefónnych. liniek
 54/2009 – podať žiadosť o prenájom priestorov bývalej predajne COOP Jednota, s.
d.- uznesenie splnené
 55/2009 – finančný príspevok Martine Kelemenovej z dôvodu nepriaznivej životnej
situácie bol poskytnutý vo výške 100,- € – uznesenie splnené
 56/2009 - finančný príspevok ZŠ Motešice na projekt „Zdravá výživa“ – finančné
prostriedky boli ZŠ poskytnuté - uznesenie splnené
 57/2009 – nákup osobného počítača – uznesenie splnené, osobný počítač bol
zakúpený. Od 1.1.2010 bude zároveň slúžiť aj sl. Čerňanskej, ktorá na OÚ
nastupuje na absolventskú prax.
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 58/2009 - výzva majiteľov nehnuteľnosti na odstránenie havarijného stavu rod.
domu súp. číslo 71 – Bobotská Lehota – uznesenie splnené, výzva bola zaslaná
 59/2009 – výroba a osadenie zákazových tabúľ – uznesenie splnené čiastočne.
Zákazové tabule sú objednané, po ich dodaní budú osadené, informačné tabule
zatiaľ objednané neboli.
 60/2009 – rekonštrukcia verejného osvetlenia – informoval Ing. Michalička –
potreba finančných prostriedkov cca 5 300,- € - zahrnuté do rozpočtu roku 2010 –
uznesenie splnené
 61/2009 – vyhĺbenie a prečistenie kanála Dolné Pažite po hlavnú cestu.
Cenové ponuky za prácu ťažkej techniky (bager):
p. Tunega 28,- €/hod
p. Ševčík 28,- €/hod
OU Krásna Ves - 18,- €/hod
(bager menší)
uznesenie splnené čiastočne, nakoľko treba ďalej preveriť vlastníka kanálu.
 62/2009 – kontaktovať Ing. Pavleová vo veci vysporiadania pozemkov pod BJ10 –
Bobotská Lehota – uznesenie splnené čiastočne, Ing. Pavleová, riaditeľka
Bytového družstva Trenč. Teplice bola kontaktovaná a zároveň bolo zistené, že
pozemky pod 10BJ je povinná odkúpiť obec a následne ich odpredať vlastníkom
bytov. Preto je obec povinná ˇv uvedenej veci ďalej konať s kompetentnými
úradmi.

Uznesenie č. 63/2009:
OZ v Bobote berie na vedomie:
„Kontrolu uznesenia z minulého OZ a zároveň
ukladá starostovi obce plnenie Uznesení, ktoré
k dnešnému rokovaniu OZ boli splnené čiastočne
(Uznesenia číslo: 53/2009, 59/2009, 61/2009 a
62/2009)
Za uznesenie hlasovalo: 7 poslancov OZ.

3. Schválenie VZN č. 1/2010 na rok 2010
Návrh VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Bobot bol na úradnej tabuli obce vyvesený dňa
23.11.2009, zvesený 8.12.2009. OZ po zvážení a zhodnotení pripomienok občanov schválilo
Návrh VZN č. 1/2010 s nasledovnými úpravami:
- § 13 sadzba dane za psa je na kalendárny rok 10 € (301,26 Sk) za jedného psa.
- § 33 ods. 1 sadzba poplatku v obci Bobot sa stanovuje 0,036 € (1 Sk) za osobu
a kalendárny deň.
- § 36 ods. 2 písm.) obec znižuje poplatok za psa občanom nad 65 rokov žijúcim
v samostatnej domácnosti na 3,5 € (105,44 Sk).
- § 36 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa

Uznesenie č. 64/2009:
OZ v Bobote schvaľuje:
VZN č. 1/2010 na rok 2010.
Za uznesenie hlasovalo: 7 poslancov
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4. Schválenie rozpočtu na rok
Návrh rozpočtu obce na rok 2010 bol schválený s nasledovnými úpravami:
- zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti o 2 250,- € z dôvodu zvýšenia poplatku za psa
a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
- úprava výdavkovej časti rozpočtu v položke ostatné:
spolu: zvýšenie výdavkov zo sumy 32 599,- € na sumu 34 849,- €
obec: zníženie výdavkov z 24 214,- € na 23 664,- €, z toho: 10 000,- € „Kanalizácia
dažďovej vody“, 10 000,- € rekonštrukcia kancelárií OU, 3 664,- € rezerva
DHZ: suma 200,- € sa podľa požiadaviek predsedu DHZ a návrhu poslancov OZ
zvyšuje na sumu 3 000,- €

Uznesenie č. 65/2009:
OZ v Bobote schvaľuje:
Rozpočet obce Bobot na rok 2010.
Za uznesenie hlasovalo: 7 poslanci OZ

5. Došlá pošta
- informácia o vykonávaní absolventskej praxe sl. Zlatici Čerňanskej od 1.1.2010 do
30.6.2010, ktorá bude na OU vykonávať pomocné administratívne práce. Absolventská
prax je financovaná z prostriedkov Úradu práce a sociálnych vecí.
- informácia o Výnose MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF
SR s možnosťou požiadať o poskytnutie dotácie na riešenie havarijných situácií na
majetku obce, rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce alebo údržbu budov,
miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce.
- žiadosť Stanislava Tunegu o prijatie do zamestnania do pracovnej pozície „údržbár
majetku obce“
- nahlásenie počtu zamestnancov spoločnosti Ludoprint a.s., Bobot a žiadosť o zníženie
miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2009
- informácia ZMOS-u o dofinancovaní miest a obcí v rokoch 2009 a 2010 v prepočte na
počet obyvateľov obce
- Ing. Michalička informoval prítomných o poskytnutej dotácii z Úradu vlády SR vo
výške 5 000,- € určených pre TJ Tatran Bobot
- riaditeľka MŠ informovala prítomných o dokončení a vybavení malej telocvične pri
MŠ a ZŠ. Rekonštrukcia kotolne na telocvičňu bola financovaná z prostriedkov
obce a vybavenie telocvične financoval Slovenský orol. Zároveň poďakovala všetkým
ktorí sa na tomto projekte podielali.

6. Rôzne
-

firma PROGRAM spol. s r.o., Trenčín požiadala listom zo dňa 8.12.2009 o udelenie
individuálnej licencie pre výherné prístroje pre rok 2010 umiestnené vo Výčape
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u Maca, Bobot 23
Uznesenie č. 66/2009:
OZ V Bobote schvaľuje :
Vydanie individuálnej licencie pre spoločnosť
PROGRAM spol. s r.o., Trenčín
Za uznesenie hlasovalo : 7 poslancov
-

urgencia podnetu pána Vojtecha Minárika, ktorý ešte v roku 2007 upozornil obec
na zanesenie kanála, ktorý preteká od ihriska, okolo MŠ až po hlavnú cestu.
Vzhľadom k tomu, že OZ nie je známy majetkový vzťah k tomuto pozemku ako aj
k pozemku (kanálu) pri pánovi Fialovi, OZ ukladá starostovi obce v spolupráci s
Povodím Váhu, š.p., Piešťany túto skutočnosť zistiť a zároveň vyriešiť aj spôsob
financovania vyčistenia oboch kanálov (Povodie Váhu, š.p., Obec, resp. čiastočná
úhrada nákladov obci).
Uznesenie č. 67/2009:
OZ V Bobote schvaľuje :
Problém zanesených kanálov za MŠ a pri pánovi
Fialovi riešiť v súčinnosti s Povodím Váhu
a dohodnúť spôsob financovania vyčistenia
kanálov.
Za uznesenie hlasovalo : 7 poslancov

-

sťažnosť občanov Bobotská Lehota v okolí s. č. 149 na chovanie sa dvoch veľkých
psov rodiny Hudecovej, ktorí svojim štekaním vo dne i v noci vyrušujú okolie. Pani
Hudecová s manželom a so svojím synom sa vyjadrili k sťažnosti, pričom si
obhajovali svojich psov, tvrdili, že im cudzí ľudia chodia na pozemok, psy neštekajú
a sťažnosť je neopodstatnená. OZ bola rodina Hudecových upozornená na porušenie
VZN č. 2/2008 o chove domácich zvierat, § 8 ods. 7 písm. b)
Uznesenie č. 68/2009:
OZ V Bobote ukladá :
Rod. Hudecovej požiadať susedov o súhlas
susedov pre chov 2 psov tak ako je uvedené
vo VZN č. 2/2008.
Za uznesenie hlasovalo : 6 poslancov, 1 poslanec
sa zdržal hlasovania (Ing. Koreň)

-

hasičské auto – vzhľadom k tomu, že hasičské auto je nefunkčné, OZ
navrhuje vykonať jeho opravu. Predložením podkladov o čerpaní finančných
prostriedkov DHZ bolo zistené, že oprava hasičského auta v rokoch 2007-2009
vykonaná nebola.
Uznesenie č. 69/2009:
OZ V Bobote ukladá :
Pánovi poslancovi Hložovi zistiť možnosti opravy
hasičského auta.
Za uznesenie hlasovalo : 7 poslancov.
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prenájom predajne COOP Jednota. Na základe Žiadosti Obce o prenájom
priestorov, COOP Jednota navrhla výšku prenájmu v sume 182,57 € mesačne +
spotreba energií. OZ s navrhovanou výškou nesúhlasí a navrhuje v uvedenej veci
pokračovať v jednaní o znížení výšky prenájmu.

Uznesenie č. 70/2009:
OZ V Bobote schvaľuje :
Pokračovať v jednaní s COOP Jednota, s. d. vo veci
zníženia prenájmu nehnuteľnosti.
Za uznesenie hlasovalo : 7 poslancov

-

prehodnotenie pevnej linky 6594849. Preverením dodávateľských faktúr od
spoločnosti T-Com, a.s. bolo zistené, že pevná linka evidovaná na meno Jozef
Šimon, Bobot 189 je v plnej výške uhrádzaná obecným úradom. OZ preto navrhuje
preveriť zmluvu so spoločnosťou T-Com, a.s., prípadne linku zrušiť, alebo previesť
na súkromnú osobu Jozef Šimon. Zároveň zrušiť preplácanie kreditu súkromného
mobilu, a to dňom zakúpenia služobného mobilu s paušálom 20,- €, čo bude hradiť
obec.

Uznesenie č. 71/2009:
OZ V Bobote ukladá :
Hlavnej kontrolórke obce preveriť zmluvu so
spoločnosťou T-COM, a.s.
Za uznesenie hlasovalo : 7 poslancov
Uznesenie č. 72/2009:
OZ V Bobote schvaľuje :
Zakúpenie služobného mobilu pre starostu obce.
Za uznesenie hlasovalo : 7 poslancov
-

OZ navrhuje hlavnej kontrolórke obce dať do svojho plánu činnosti na rok 2010
kontrolu hospodárenie TJ TATRAN Bobot.
na podnet hlavnej kontrolórky, OZ navrhuje zvýšiť jej pracovný úväzok z 1,5 hod.
na 3 hod. týždenne, nakoľko dohodnutý pracovný úväzok na vykonanie kontrolnej
činnosti je nedostatočný.
Uznesenie č. 73/2009:
OZ V Bobote schvaľuje :
Pracovný úväzok HK na 3 hod týždenne od
1.1.2010.
Za uznesenie hlasovalo : 7 poslancov

- hl. kontrolórka obce informovala OZ o tom, že bývalá hl. kontrolórka, pani
Vitázková jej neodovzdala dokumentáciu o kontrolnej činnosti a zároveň
nepreviedla kontrolu hospodárenia obce ku dňu ukončenia svojej činnosti.
Uznesenie č. 74/2009:
OZ V Bobote schvaľuje :
Uzatvoriť v januári 2010 s p. Vitázkovou Dohodu
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o pracovnej činnosti, resp. Dohodu o vykonaní
práce, na základe ktorej vykoná
kontrolu
hospodárenia obce k 17.11.2009 a odovzdá všetky
doklady o kontrolnej činnosti Bc. Gardianovej.
Za uznesenie hlasovalo : 7 poslancov

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

Overovatelia zápisnice:

p. Zápotočná Dana
Ing. Koreň Pavol

Starosta obce:

p. Jozef Šimon

-8-

