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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:

Bc. Gardianová Veronika

Zapisovateľka:

p. Hložová Drahomíra

Hostia a ostatní prítomní:

Program rokovania
1. Otvorenie
2. Personálne fungovanie OU počas starostovej PN
3. 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 oboznámila ich s programom rokovania.
Overovatlia zápisnice:
 p. Bučková Hana
 Ing. Michalička Boris
Za program rokovania hlasovalo: 6 poslancov OZ.

2. Personálne fungovanie OU počas PN starostu
Zástupkyňa starostu obce uviedla, že z dôvodu plnenia si svojich pracovných a
študijných povinností, nemôže v plnej miere zastupovať starostu obce, nakoľko jeho
neprítomnosť v práci je dlhodobá (apríl, máj 2009, september 2009 – február 2010 – PN a
čerpanie RD). Z uvedeného dôvodu požiadala prítomných poslancov o riešenie vzniknutej
situácie. Zároveň zástupkyňa starostu vyzvala prítomných poslancov pri dodržaní zákonných
podmienok, na zastupovanie starostu obce počas jeho trvajúcej neprítomnosti. Títo z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti jej ponuku odmietli. Ing. Pokorná ďalej informovala prítomných
poslancov, že osobne pozývala starostu obce na dnešné zasadnutie OZ. Ten svoju účasť na
zasadnutí OZ odmietol z dôvodu PN.
Poslanec OZ, Ing. Michalička navrhol zriadiť na obecnom úrade funkciu „prednostu
obecného úradu“, prípadne „vedúceho obecného úradu“ na dobu určitú, t.j. do nástupu
starostu obce do práce. Prednosta, resp. vedúci obecného úradu by bol zamestnancom obce,
podliehal by starostovi obce, resp. zástupcovi starostu obce. Jeho hlavnou pracovnou náplňou
by bolo predovšetkým plnenie uznesení OZ, vybavovanie administratívnej agendy obce a
plnenie ďalších úloh podľa pokynov svojho nadriadeného.
Záujemca o uvedenú funkciu musí spĺňať nasledovné požiadavky: minimálne úplné
stredoškolské vzdelanie, základná orientácia v právnych predpisoch, prax v administratívnej
činnosti, znalosť práce na PC, riadiace schopnosti.
Poslanci OZ zároveň navrhli na obsadenie vyššie uvedeného pracovného miesta
vypísať výberové konanie.
Uznesenie č. 1/2010
OZ v Bobote schvaľuje:
Vytvoriť na obecnom úrade na dobu určitú funkciu
„prednosta, prípadne vedúci obecného úradu“.
Za uznesenie hlasovalo: 6 poslancov
Uznesenie č. 2/2010
OZ v Bobote schvaľuje:
Vypísať výberové konanie na funkciu „prednosta,
prípadne vedúci obecného úradu“ s vyššie uvedenými
požiadavkami a v uvedenej veci.
Za uznesenie hlasovalo: 6 poslancov
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Na návrh poslanca, Ing. Pavla Koreňa, Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
pokračovalo v rokovaní v bode Rôzne. S návrhom súhlasilo všetkých 6 poslancov.

3. Rôzne
 poslanec OZ, Ing. Koreň navrhol vyplatiť pánovi Milanovi Šrankovi odmenu
aspoň vo výške náhrady za spotrebované PHM za odhŕňanie snehu na
chodníkoch obce.
Uznesenie č. 3/2010
OZ v Bobote schvaľuje:
Vyplatenie odmeny za spotrebované PHM pánovi
Milanovi Šrankovi.
Za uznesenie hlasovalo: 6 poslancov
 Ing. Koreň ďalej navrhol zmenu otváracích hodín v knižnici tak, aby táto bola k
dispozícii aj v neskorších odpoludňajších hodinách.
 Ing. Pokorná oboznámila poslancov OZ s Prevádzkovým poriadokom
pohybového centra
Uznesenie č. 4/2010
OZ v Bobote berie na vedomie:
Prevádzkový poriadok pohybového centra, s ktorým
poslancov oboznámila Ing. Pokorná.
Za uznesenie hlasovalo: 6 poslancov
 na podnet hlavnej kontrolórky, OZ navrhuje zvýšiť jej pracovný úväzok z 3 hod.
na 5 hod. týždenne, nakoľko dohodnutý pracovný úväzok na vykonanie
kontrolnej činnosti je nedostatočný.
Uznesenie č. 5/2010
OZ v Bobote schvaľuje:
Pracovný úväzok hlavnej kontrolórke na 5 hod týždenne
od 1.3.2010.
Za uznesenie hlasovalo: 6 poslancov
 hlavná kontrolórka predložila OZ podklad o nadčasových hodinách
odpracovaných v mesiaci december 2009 vo výške 2,5 hod.
Uznesenie č. 6/2010
OZ v Bobote schvaľuje:
Preplatenie nadčasových hodín hlavnej kontrolórke za
12/2009 vo výške 2,5 hod.
Za uznesenie hlasovalo: 6 poslancov
 hlavná kontrolórka predložila OZ Správu o výsledku kontroly finančných
výkazov a Správu o výsledku kontroly zmlúv obce s inými subjektmi.
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Uznesenie č. 7/2010
OZ v Bobote berie na vedomie:
Správu o výsledku kontroly finančných výkazov a Správu
o výsledku kontroly zmlúv obce s inými subjektmi.
Za uznesenie hlasovalo: 6 poslancov

4. Záver
Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, zástupkyňa starostu poďakovala
za účasť a rokovanie OZ ukončila.
Overovatelia zápisnice:

p. Bučková Hana
Ing. Michalička Boris

Starosta obce:

p. Jozef Šimon
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