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Prítomní 

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža   

 Ing. Juraj Jánošík   

 p. Jozef Marušek   

 p. Ján Mokráň   

 p. Peter Minárik ospravedlnený 

 Ing. Boris Michalička ospravedlnený 

 p. Danka Zápotočná ospravedlnená 

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Filinová Veronika ospravedlnená 

   

Zapisovateľka: p. Dáša Lobotková   

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 
 
 

                                         Program rokovania: 
 

               1. Otvorenie 

               2. Návrh riešenia ekonomickej situácie a stavu financií obce 

3. Oboznámenie o výsledku výberového konania na zhotovenie výtlkov asfaltových 
                   ciest, plochy na otáčanie v ulici Argentína a zhotovenie 4 ks zábran 
 
               4. Došlá pošta 
 
               5. Rôzne 
 
               6. Záver     
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Ľubomír Tunega, 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. Jozef Marušek  
- Ing. Juraj Jánošík  

 
 
                                                         U z n e s e n i e   č. 78/2011 
 

OZ v Bobote  schvaľuje:  
program rokovania OZ a overovateľov zápisnice 
  
Za program rokovania hlasovali: 4 poslanci 

 

2.  Návrh riešenia ekonomickej situácie a stavu financií obce 

      Starosta obce p. Ľubomír Tunega začal nedostatkami v schválenom rozpočte na rok 2011, 
v ktorom je viacero chýb. Nesúhlasia súčtové stĺpce a riadky a niektoré položky sú 
v neopodstatnenej výške. Potom zhodnotil zlú finančnú situáciu, v ktorej sa obec nachádza.  
 
      Pán poslanec Ing. Jánošík sa spýtal, koľko prišlo podielových daní za 1.polrok 2011. 
Starosta obce mu dal o tejto veci presnú informáciu na základe údajov z účtovníctva. 
 
      Pani Ing. Pokorná mala poznámku, prečo starosta obce až teraz, po pol roku na svojom 
poste, rieši rozpočet. Mal ho riešiť hneď na začiatku svojho pôsobenia ako starosta obce. 
 
      Pán poslanec Jozef Marušek mal poznámku, aby sa od nového roka zvýšili v rozpočte 
poplatky za komunálny odpad, aby obec nedoplácala na výdavky spojené s vývozom 
a likvidáciou odpadu. 
 
       Starosta obce pokračoval tým, že na všetkých úsekoch v rámci Obecného úradu sa 
pristúpi k šetreniu na mzdách, energiách a pod.  Uviedol, že do materskej školy sa od 
septembra 2011 nebude prijímať nová pani učiteľka. Pomerne sa zníži úväzok pracovníčok 
obecného úradu a tá časť úväzku bude prenesená do materskej školy na pracovné miesto 
nekvalifikovanej pani učiteľky. V základnej škole sa pristúpi k nasledovnému riešeniu: buď 
sa po dohode s pánom riaditeľom školy zruší  pracovný úväzok učiteľa anglického jazyka, 
alebo sa o to pomerne zníži pracovný úväzok jedného z učiteľov. Taktiež sa pristúpi 
k zníženiu stavu upratovačiek. 
 
       Ďalej starosta obce pokračoval tým, že sa zmení pracovná doba v materskej škole a bude 
stanovená od 6,30 do 15,30 hod. O tomto budú hlasovať poslanci obecného zastupiteľstva. 
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       Pán poslanec Ing. Jánošík sa spýtal pána starostu, či podľa stanovených predpisov 
a normatívov neporušujeme zákon z hľadiska počtu učiteliek v materskej škole. Starosta mu 
na to odpovedal, že neporušujeme žiaden zákon ani iný predpis a zdôvodnil mu to. 
 
       Pán Anton Fiala sa spýtal, či spomínaný skrátený úväzok pani učiteľky materskej školy 
môže vykonávať pracovníčka obecného úradu, bez príslušného pedagogického vzdelania. Pán 
starosta mu odpovedal, že na túto pozíciu sa vyžaduje podmienka mať ukončené 
stredoškolské vzdelanie s maturitou. 
 
       Pán poslanec Ing. Jánošík sa ešte spýtal starostu obce, či sa všetky tieto  presuny a zmeny 
v personálnej oblasti môžu riešiť aj bez odsúhlasenia poslancov obecného zastupiteľstva. Pán 
starosta  mu odpovedal, že to je v právomoci starostu obce. 
 
       Starosta obce pán Ľubomír Tunega Obecnému zastupiteľstvu navrhol odsúhlasiť zmenu 
pracovnej doby v materskej škole v  Bobote od 6,30 do 15,30 hod. Pôvodná pracovná doba 
bola od 6,00 do 15,30 hod.. Túto zmenu starosta obce odôvodnil tým, že na základe 
prieskumu veľká väčšina detí prichádza do škôlky po 6,30 hod. 
 
                                                                            U z n e s e n i e   č. 79/2011 
 
                                                                            OZ v Bobote  schvaľuje: 
                                                                            pracovnú dobu v materskej škole v Bobote 
                                                                            od 6,30 do 15,30 hod. 
 
                                                                            Za uznesenie hlasovali:   4 poslanci 
 
 
       Starosta obce pokračoval ďalej ohľadom ekonomickej situácie obce. Prítomných 
informoval, že jednal s firmou LUDOPRINT a.s., ktorá má voči nám veľké nedoplatky na 
miestnych daniach a poplatkoch. Firma LUDOPRINT a.s. nám prisľúbila zo získaného úveru 
zaplatiť na nedoplatku jednorazovo cca 5000 € a taktiež dodržať dohodnutý splátkový 
kalendár. 
 
                    
                                                                        

 3.  Oboznámenie o výsledku výberového konania na    zhotovenie   

výtlkov asfaltových ciest, plochy na otáčanie v ulici Argentína  a 

zhotovenie 4 ks zábran 

         Starosta obce prítomných informoval, že výberové konanie na dodávateľa týchto prác už 
prebehlo a firma STAVCEST s.r.o. Trenčín, ktorá bola vybratá, začne s týmito prácami už 
začiatkom budúceho týždňa. 
 
        Pán poslanec Ing. Jánošík sa spýtal, či OZ toto nemusí odhlasovať, na čo mu pán starosta 
povedal, že o výsledku výberového konania sa nemusí hlasovať, nakoľko výsledok výberu bol 
stanovený členmi výberovej komisie, o ktorých obecné zastupiteľstvo hlasovalo. 
 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 
 

- 6 - 

 

4.  Došlá pošta 

       Starosta obce prečítal prítomným žiadosť od p. Anny Mikuškovej ohľadom kaplnky 
Sedembolestnej Panny Márie. Pani Mikušková žiada obecné zastupiteľstvo o úpravu -
zvýšenie podlahy v kaplnke a úpravu vstupu do kaplnky, nakoľko pri dažďoch a tiež v zime 
pri topiacom sa snehu, steká do kaplnky voda a tým sa kaplnka poškodzuje. Taktiež v liste 
dáva na zváženie prípojku na elektrinu a umiestnenie večného svetla v kaplnke a 
poznamenáva na nevhodnosť umiestnenia smetných nádob v pozadí kaplnky. 
 
      Pán Anton Fiala navrhol riešiť tento problém tak, že sa okolo kaplnky urobia žľaby a voda 
sa odvedie do kanála. 
 
      Starosta obce navrhol vyčleniť z obecných financií sumu 500 € na realizáciu úprav okolo 
spomínanej kaplnky. 
 
     Pán František Kyselica  navrhol, aby sa stavebná komisia išla pozrieť na toto miesto, na čo 
súhlasne zareagoval pán poslanec Ing. Jánošík. Členovia stavebnej komisie sa dohodli, že na 
nasledujúci deň , t.j. v sobotu 23.7.2011, pôjdu na obhliadku kaplnky a zhodnotia skutkový 
stav. 
 
     Pán poslanec Ľubomír Hloža poznamenal, že už teraz na tomto zasadnutí by mali 
odhlasovať realizáciu týchto úprav a tiež finančnú čiastku na to vyčlenenú, pretože najbližšie 
zasadnutie OZ bude koncom septembra a to už je dosť neskoro na zahájenie týchto prác. 
 
 
                                                                            U z n e s e n i e  č. 80/2011 
                                                     
                                                                            OZ v Bobote  schvaľuje: 
                                                                            realizáciu úprav kaplnky Sedembolestnej 
                                                                            Panny Márie a finančnú čiastku 500 € na 
                                                                            náklady s tým spojené 
 
                                                                            Za uznesenie hlasovali:  4 poslanci 

 

5.  Rôzne 

       Pán  Anton Fiala upozornil, že pri klzisku na Bobotskej Lehote je nebezpečne naklonený 
jeden stĺp pouličného osvetlenia. Mal by sa nejako pritiahnuť alebo celkom odstrániť, aby 
neohrozoval okoloidúcich ľudí. Podotkol, že tento stĺp je ešte funkčný. 
 
       Ďalej pán Fiala znovu pripomenul, že za jeho pozemok sa aj napriek zákazu vyváža rôzny 
odpad. Zákazová tabuľka by sa mala umiestniť ešte pred mostom. Taktiež povedal, že 
spozoroval nápravu v tejto veci, pretože už tam odpad nepribúda tak často, ako predtým. 
Určite tomu napomohlo aj časté hlásenie v obecnom rozhlase, kde boli občania upozorňovaní 
na zákaz vývozu odpadu a v tomto vyhlasovaní obecným rozhlasom by sa malo aj naďalej 
pokračovať. 
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       Pán starosta dal prítomným na vedomie, že na 1 občana môže obec zneškodniť 1 m3  
odpadu a toto je v cene, ktorú obec účtuje v poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad. Doteraz tento systém v našej obci nefungoval, začína fungovať až teraz. Občania 
o tejto možnosti neboli informovaní a preto hádzali odpad do priekop a pod.  Pán Fiala sa ešte 
spýtal, či je to mesačne na osobu.  Starosta obce mu upresnil, že je to ročne a na každú 
fyzickú osobu. 
 
       Ďalej pán Fiala upozornil, že je vysypaný stavebný odpad / tehle, škridla / aj pri p. 
Jaroslavovi Gunárovi. Starosta obce povedal, že aby sme mohli v takýchto veciach konať, 
musíme mať konkrétne dôkazy, kto to urobil. 
 
        Pán poslanec Jozef Marušek sa spýtal starostu obce, či je zaplatená faktúra za 
interaktívnu  tabuľu pre deti materskej školy. Pán starosta mu na to odpovedal, že faktúru - 
daňový doklad nebolo možné dať do účtovníctva, pretože  bola predložená na zaúčtovanie až 
v júli 2011 a mala dátum z decembra 2010. Z dôvodu, že nie je zaúčtovaná, nie je ani 
zaplatená.  
 
        Na toto zareagovala prítomná p. Ing. Iveta Pokorná , ktorá povedala, že sa to dá dať aj 
v takomto prípade do účtovníctva. Starosta obce jej povedal, že nám s tým  môže poradiť, ako 
sa to dá. 
 
        Starosta obce pokračoval ďalej tým, že vo veci  vyhotovenia drevenej sochy sv. 
Mikuláša, o ktorom už rozhodlo OZ, je podľa ankety na internetovej stránke najviac 
navrhované miesto pred farským úradom. V tejto veci už oslovil aj pána dekana farnosti Mgr. 
Mojtu. Starosta obce navrhol prítomným poslancom, aby si niekto z nich vzal na starosť nájsť 
presné miesto na umiestnenie sochy. Povedal, že podľa jeho názoru by bolo vhodné miesto aj 
oproti farskému úradu cez cestu, s tým, že pôda na pestovanie by sa farskému úradu 
nahradila. 
 
       Pán Fiala navrhol prerušiť časť oplotenia okolo farského úradu a tam umiestniť sochu. 
    
       Starosta obce dal poslancom OZ hlasovať o tom, aby poslanci OZ pán Jozef Marušek 
a Ing. Juraj Jánošík spolu s pánom Fialom,  prejednali s pánom dekanom farnosti Mgr. 
Mojtom , umiestnenie sochy v areáli farského úradu. 
 
 
 

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

          
         OZ v Bobote schvaľuje: 

                                                                 aby poslanci OZ pán Jozef Marušek  a Ing. Juraj 
                                                                 Jánošík spolu s pánom Antonom Fialom, prejednali   
                                                                 s pánom dekanom farnosti Mgr. Františkom Mojtom    

         umiestnenie sochy v areáli farského úradu. 
        

         Za uznesenie hlasovali:  4 poslanci 
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      Starosta obce pokračoval tým, že nakoľko je už OZ odsúhlasená realizácia výmeny okien 
a dverí na kultúrnom dome, navrhuje vybrať výberovú komisiu na výber dodávateľa. Zároveň 
za členov výberovej komisie navrhol všetkých členov stavebnej komisie. 
 
                                                                
                                                                     U z n e s e n i e  č. 82/2011             
 
                                                                     OZ v Bobote schvaľuje: 
                                                                     výberovú komisiu pre výber dodávateľa , ktorý  
                                                                     bude realizovať výmenu okien a dverí na KD,  
                                                                     v zložení: p. Ľuboš Hloža, p. Jozef  Marušek, 
                                                                     p. Ján Mokráň a p. František Kyselica 
 
                                                                     Za uznesenie hlasovali:    4 poslanci 
 
 
     Ďalej starosta obce pokračoval s návrhom šetrenia financií v nákladoch na verejné 
osvetlenie. Skúšobne bola odstavená prevádzka verejného osvetlenia od 24,00 do 04,00 hod., 
kde by dochádzalo k výraznému šetreniu, avšak z hľadiska bezpečnosti to nie je celkom 
možné. Ďalej starosta uviedol, že momentálne je jediný možný spôsob výrazného šetrenia 
nákladov na verejné osvetlenie výmena doterajších žiariviek 36 W za letkové 16 W, kde je 
možné dosiahnuť až  75 % -né  šetrenie nákladov.  
Nakoľko ale jednorázová výmena týchto žiariviek predstavuje veľkú vstupnú investíciu, 
najskôr je potrebné spotrebovať staré žiarivky, ktoré sú v zásobe a potom pristúpiť 
k postupnej výmene žiariviek. Na skúšku sú takéto šetriace žiarivky namontované 4 ks od p. 
Kňazea smerom do obce. 
 

6.  Záver 

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

Overovatelia zápisnice: p. Jozef Marušek  

 Ing. Juraj Jánošík   

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   
 
Zapisovateľka:                           p. Dáša Lobotková                   _________________________ 


