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Prítomní 

 

Starosta obce: p. Tunega Ľubomír  

   

Poslanci OZ: p. Hloža Ľuboš  

 p. Ing. Jánošík Juraj  

 p. Marušek Jozef  

 p. Ing. Michalička Boris  

 p. Minárik Peter  

 p. Mokráň Ján   

 p. Zápotočná Dana  

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Filinová Veronika ospravedlnená 

   

Zapisovateľka: p. Bartošová Marcela  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 
 
 
 

Program rokovania 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesenia 
3. Prehodnotenie petície za zrušenie zábran na chodníku medzi majiteľmi pozemkov 

Jozefa Kyselicu a Ing. Stanislavom Gálikom 
4. Informácie o žiadosti „Zateplenie stavebných objektov obce Bobot“ (Ekofond) 
5. Návrh a plán stavebných investícii na rok 2011 
6. Došlá pošta  
7. Rôzne 
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Tunega Ľ., 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. 
 
Overovatelia zápisnice:  
- p. Ján Mokráň 
- p. Ľuboš Hloža  

 
U z n e s e n i e  č .  4 6 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Program rokovania OZ a overovateľov zápisnice. 
Za program rokovania hlasovali: 7 poslanci 

2. Kontrola uznesenia 

Kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia po bodoch prešiel starosta obce Ľ. Tunega: 
 
- č.35/2011 – prevádzkový poriadok Športovo – relaxačné centrum Lienka“ – uznesenie 

splnené 
- č.36/2011 – zmeny v prevádzkovom poriadku „Viacúčelového ihriska“ – uznesenie 

splnené 
- č.37/2011 – kompetencie stavebnej a verejno poriadkovej komisie – uznesenie splnené 
- č.38/2011 – podanie žiadosti „Šanca pre náš región a Rodinný futbal“ – uznesenie splnené 
- č.40/2011 – financovanie TJ Tatran Bobot – uznesenie splnené 
- č.41/2011 – petícia o odstránenie zábran pri p. J. Kyselicovi a Ing. S. Gálikovi – 

predmetom rokovania OZ 27.5.2011 
- č.42/2011– finančný príspevok 400 € na opravu oplotenie farského úradu – uznesenie 

splnené 
- č.43/2011– poplatok za užívanie KD –10 € Zumba – uznesenie splnené 
- č.44/2011– cenník poskytovania obecného náradia – uznesenie splnené 
- č.45/2011 – zakúpenie kancelárskej stoličky pre ekonómku p. D. Lobotkovú – uznesenie 

nesplnené 

3. Prehodnotenie petície za zrušenie zábran na chodníku medzi 

majiteľmi pozemkov pri p. J. Kyselicovi a Ing. S. Gálikovi 

Na základe uznesenie č. 40/2011 OZ konaného dňa 6.5.2011 boli pozvaný na rokovanie OZ 
vlastníci susedných pozemkov pri miestnej komunikácie (chodníku), ktorých sa petícia týka 
(Ing. Stanislav Gálik, Ing. Jozef Gálik a pán Jozef Kyselica). 
Starosta obce oboznámil poslancov a občanov, že vlastníkom miestnej komunikácie 
(chodníka) par. č. 373/1 v katastrálnom území Bobotská Lehota je pán Jozef Kyselica. 
Starosta obce a poslanci OZ na základe tohto zistenia považovali bod programu č.3 za 
uzavretý, pretože chodník nepatrí obci a je to len vec majiteľa pozemku Jozefa Kyselicu. 
Starosta obce Ľ. Tunega navrhol poslancom, aby obec vstúpila do jednania s vlastníkmi 
susedných pozemkov pri miestnej komunikácií (koniec ulice Argentína) p. J. Kyselicom, Ing. 
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J. Gálikom a pánom E. Luscoňom vo veci možného vybudovania asfaltovej plochy na 
otáčanie vozidiel, ktorá by mierne zasahovala do pozemkov uvedených vlastníkov na čo je 
potrebné ich súhlasné stanovisko.  
 

U z n e s e n i e  č . 4 7 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Návrh starostu vstúpiť do jednania na vybudovanie 
asfaltovej plochy na otáčanie vozidiel. 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

4. Informácie o žiadosti „Zateplenie stavebných objektov obce 

Bobot“ (Ekofond) 

Starosta obce informoval poslancov, že žiadosti o finančný príspevok „Zateplenie obecných 
objektov“ boli zamietnuté z banálnych dôvodov. Agentúra, ktorá projekt za našu obec 
podávala nesplnila formálne kritéria určené EkoFondom: 

- tepelnotechnický posudok budovy nebol potvrdený autorizovanou osobou 
pomenovanou v dokumente „Podmienky pre udelenie finančného príspevku pre 
program 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov“ 

- formulár žiadosti a projektová dokumentácia zahŕňa viacero objektov a pre každý 
objekt mal byť vyhotovený formulár žiadosti zvlášť a samostatne, pričom agentúra 
podala žiadosť sumárne na jednom formulári 

Obec Bobot v zastúpení starostom Ľ. Tunegom písomne požiadala hneď po zamietnutí 
žiadosti o vyjadrenie agentúru EUROactivity s.r.o, ktorá žiadosti podávala. Starosta obce sa 
vyjadril, že pochybenie v podaní žiadosti vzniklo zo strany agentúry a preto vyvodí patričné 
opatrenia, prípadne budeme žiadať o vrátenie financií, ktoré sme agentúre zaplatili. 
Nové výzvy na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov budú zverejnené v jesenných 
mesiacoch a obec Bobot podá žiadosť do tejto výzvy nanovo a samostatne. 
 

U z n e s e n i e  č .  4 8 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote berie na vedomie: 
Zamietnutie žiadosti „Zateplenie obecných objektov obce 
Bobot“ v rámci programu „02 Zlepšenie energetickej 
hospodárnosti budov“. 

5. Návrh a plán stavebných investícií na rok 2011. 

Z dôvodu zamietnutých žiadosti starosta obce navrhol poslancom OZ, aby obec Bobot 
realizovala z vlastných zdrojov opravu kultúrneho domu – výmena okien, oprava toaliet 
a kanalizácie KD a oprava fasády KD. 
Poslanci OZ súhlasili s návrhom výmeny okien, opravou toaliet a kanalizácie kultúrneho 
domu a požiadali starostu Ľ. Tunegu, aby zistil náklady na uvedené stavebné práce 
a dodávky. 

 

U z n e s e n i e  č .  4 9 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
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Realizáciu stavebných dodávok a prác – výmenu okien, 
opravu toaliet a kanalizácie kultúrneho domu, s tým že 
starosta predloží OZ predpokladané náklady, koľko by 
realizácia opráv KD stála. 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

6. Došlá pošta 

- Žiadosť o povolenie podujatia Zumba maratónu 
Dňa 25.5.2011 v došlej pošte bola zaevidovaná žiadosť miestnych žien o povolenie podujatia 
Zumba maratónu, ktorý by chceli zorganizovať dňa 17.6.2011 na asfaltovej ploche pred 
požiarnou zbrojnicou. Pani M. Bartošová objasnila poslancom OZ ako si ženy predstavujú 
zorganizovať maratón. Starosta obce sa vyjadril, že podľa jeho názoru by sa maratón mal 
zorganizovať na viacúčelovom ihrisku, táto plocha a miesto pre organizáciu takéhoto 
podujatia je jednoznačne vhodnejšie z hľadiska úrovne, bezpečnosti a aj reprezentácie obce. 
Poslanci J. Mokráň , J. Marušek , L. Hloža a P. Minarik sa stotožnili s názorom starostu obce. 
Poslanec Ing. B. Michalička sa vyjadril že, pokiaľ ženy chcú zorganizovať podujatie na 
asfaltovej ploche treba im vyhovieť a zbytočne to nekomplikovať. M. Bartošova vysvetlila 
poslancom, že z vlastnej skúsenosti môže konštatovať že na asfaltovej ploche sa bude určite 
cvičiť lepšie ako na umelej tráve, ktorá je zasypaná pieskom (predpokladaná účasť je 80 – 100 
cvičeniek). Po dlhšej diskusii dal starosta obce hlasovať či sa bude Zumba maratón konať na 
asfaltovej ploche pred požiarnou zbrojnicou. 
 

U z n e s e n i e  č .  5 0 / 2 0 1 1 

OZ V Bobote neschvaľuje : 
Zorganizovanie Zumba maratónu na asfaltovej ploche 
pred požiarnou zbrojnicou. 
Za uskutočnenie Zumba maratónu hlasovali: 
 3 poslanci : D. Zápotočná,  
 Ing. B. Michalička,  
 Ing. J. Jánošík 
Proti : 1 poslanec :J. Mokráň  
Zdržali: 3 poslanci : P. Minárik,  
 J. Marušek,  
 L.Hloža  
Z dôvodu, že za organizovanie Zumba maratónu na 
asfaltovej ploche nebola nadpolovičná väčšina poslancov, 
starosta obce rozhodol, že maratón by sa mal organizovať 
na viacúčelovom ihrisku v areáli ZŠ a MŠ. 

 
- Žiadosť DHZ o zakúpenie zásahových hadíc 
Predsedníčka DHZ p. Marta Čerňanská predložila OZ žiadosť o zakúpenie zásahových hadíc 
4 ks typ C a 2 ks typ B, nakoľko hadice patria k výbave auta, využívajú sa hlavne v prípade 
požiaru a sú staré a zničené. Predpokladaná cena hadíc ja cca 600 €. 
Starosta obce ako i poslanci OZ súhlasili so zakúpením zásahových hadíc aj napriek tomu, že 
suma presiahne sumu, ktorá je určená v rozpočte obce na rok 2011 pre DHZ. Poslanci 
požiadali starostu obce, aby zistil ceny resp. vyžiadal cenové ponuky na zakúpenie hadíc 
prípadne, aby sa spojil s Ing. P. Koreňom, ktorý pracuje v obore a vedel by poradiť 
a odporučiť firmy, ktoré sa zaoberajú predajom hadíc. 
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U z n e s e n i e  č . 5 1 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Zakúpenie zásahových hadíc pre DHZ. 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 
- Žiadosť o preplatenie dovolenky 
Mgr. Jana Motúzová učiteľka ZŠ Bobot, nakoľko jej končí k 30.6.2011 pracovný pomer si 
podala žiadosť o preplatenie dovolenky, ktorú si nestihla počas školského roku vyčerpať, 
jedná sa o 18,8 dňa t. j cca 647,70 €. Poslanci OZ nechali rozhodnutie na starostovi obce, aby 
zvážil akým spôsobom si pani učiteľka dovolenku vyčerpá, prípadne jej ju preplatí. 
 

U z n e s e n i e  č . 5 2 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote ponecháva: 
Rozhodnutie o preplatení dovolenky Mgr. J. Motúzovej 
starostov obce Ľ. Tunegovi. 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 
- Žiadosť p. Eleny Rýgerovej 
Dňa 24.5.2011 pani E. Rygerová doručila žiadosť do kancelárie Obecného úradu, v ktorej 
žiada OZ o pomoc vo veci odstránenia orecha v záhrade p. O. Schwarzovej, pretože ohrozuje 
jej majetok. Poslanci OZ konštatovali, že situáciu si pôjde obzrieť verejno – poriadková 
komisia obce Bobot a zápis o obhliadke predloží k budúcemu rokovaniu OZ. 

7. Rôzne 

- Pracovné miesto učiteľky MŠ 
Starosta obce informoval poslancov OZ, že k 30.6.2011 končí pracovný pomer učiteľke 
MŠ. Pani riaditeľka D. Ďuriačová neodporúča predĺženie prac. pomeru terajšej pani učiteľky 
Mgr. A. Koštialovej. Starosta navrhol určiť výberovú komisiu na výber učiteľky MŠ, nakoľko 
v evidencii obecného úradu je evidovaných viac žiadostí. Poslanec Ing. B. Michalička sa 
vyjadril , že je v právomocí starostu vyberať si zamestnancov ale nie je problém určiť 
výberovú komisiu na pracovné miesto učiteľky. 
Poslanci navrhli do výberovej komisie: starosta obce Ľ. Tunega + poslanec J. Mokráň  
 + riaditeľka MŠ D. Ďuriačová + 1 člen školskej rady MŠ (určia si členovia školskej rady MŠ) 
 

U z n e s e n i e  č . 5 3 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje : 
Výber učiteľky MŠ na školský rok 2011/2012 výberovou 
komisiou v zložení Ľ. Tunega, J. Mokráň, 
D. Ďuriačová a člen rady školy v MŠ. 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 
- Zhotovenie sochy Sv. Mikuláša a zakúpenie čerpadla do parku pri dome smútku 
Starosta obce Ľ. Tunega navrhol možnosť na výrobu a umiestnenie sochy Sv. Mikuláša, ktorý 
je patrónom našej farnosti. V našej obci bolo zabezpečované obecným úradom spilovanie 
stromu – lipy, ktorej majiteľom bol pán Albín Žák s. č. 216. Starosta obce požiadal p. Žáka 
o bezplatné poskytnutie kmeňa zo spílenej lipy na výrobu sochy, ktorý s požiadavkou 
súhlasil. Náklady na rezbárske práce a umiestnenie sochy by mali predstavovať čiastku cca 
700 €. 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 
 

- 7 - 

OZ so zhotovením sochy súhlasilo. Umiestnenie sochy bude určené po jej vyhotovení na 
patrične vhodnom mieste. 
Zakúpenie čerpadla nebolo odsúhlasené.  

 
U z n e s e n i e  č . 5 4 / 2 0 1 1 

OZ v Bobote schvaľuje: 
Zhotovenie sochy Sv. Mikuláša v sume 700 €. 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 
- Pripomienky a dotazy občanov obce 
Mgr. Rudolf Žák – upozornil starostu obce, že na autobusovej zástavke pri fabrike Ludoprint 
vyčnieva z asfaltu železný hrot, ktorý treba dať odstrániť, pretože ohrozuje bezpečnosť 
občanov. Pán Mgr. R. Žák taktiež vyslovil požiadavku poslancom OZ a starostovi na most, 
ktorý sa nachádza na ceste smerom k PD Bobot, že je znečistený a zaprataný. Treba ho dať 
vyčistiť, pretože most má veľa rokov dá sa povedať, že je to už historická pamiatka obce 
Bobot a treba ho zviditeľniť. 
 
Poslanec P. Minárik – poznamenal pripomienku na plot okolo MŠ a ZŠ, ktorý je 
v katastrofálnom stave a treba ho opraviť, prípadne vymeniť celé oplotenie. 
 
Ing. J. Gálik – poznamenal, aby obec vybudovala protipovodňové zábrany na moste pri 
pohostinstve Marta, lebo v prípade povodní môže dôjsť k vyliatiu kanála. Do diskusie sa 
zapojil aj Ing. S. Gálik, ktorý poznamenal aby obec vyvesovala na obecné tabule 
protipožiarne oznamy a letáky od hasičov (prevencia proti požiarom). 
 
Poslanec Ľ. Hloža – upozornil starostu obce a poslancov na neprehľadný výjazd na cestu pri 
p. Krškovi s. č. 228 – výjazd je neprehľadný, pretože je tam oplotenie s výplňou a taktiež veľa 
stromov. Osloviť treba majiteľov pozemkov a dohodnúť sa akým spôsobom by sa to dalo 
riešiť, prípadne osadiť dopravné zrkadlo. 

8. Záver 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta poďakoval za účasť a 
rokovanie OZ ukončil. 
 

Overovatelia zápisnice: p. Ján Mokráň   

 p. Ľuboš Hloža  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   
 


