
 

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v Bobote 

 

18.10.2013 
 

 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 1 - 

Obsah 

 

Obsah .......................................................................................................................................... 1 

Prezenčná listina 18.10.2013 .................................................................................................. 2 
Program rokovania ................................................................................................................. 2 

1. Otvorenie ............................................................................................................................ 3 
2. Kontrola uznesení ............................................................................................................... 3 
3. Schválenie vstupu obce Bobot do občianskeho združenia Machnáč – Podhorie – Inovec 

a zaradenie do územia tohto verejno-súkromného partnerstva .................................................. 5 
4. Schválenie zámeru vypracovania „Integrovanej stratégie rozvoja územia regiónu 

Machnáč – Podhorie – Inovec“ v najbližšom možnom termíne po získaní zdrojov potrebných 

na jej realizáciu ........................................................................................................................... 6 
5. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za občianske združenie 

Machnáč – Podhorie – Inovec v rámci „Programu rozvoja vidieka“ za účelom financovania 

zámeru: vypracovanie „Integrovanej stratégie rozvoja územia regiónu Machnáč – Podhorie – 

Inovec“ ....................................................................................................................................... 7 

6. Došlá pošta ......................................................................................................................... 7 
7. Rôzne .................................................................................................................................. 8 
8. Záver ................................................................................................................................... 9 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 2 - 

 

Prezenčná listina 18.10.2013  

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža  

 p. Ing. Juraj Jánošík   

 p. Jozef Marušek  

 p. Ing. Boris Michalička   

 p. Ing. Tibor Ďuriač   

 p. Ján Mokráň   

 p. Dana Zápotočná    

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová  ospravedlnená 

   

Zapisovateľ: p. Bc. Lukáš Jonis  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie vstupu obce Bobot do občianskeho združenia Machnáč – Podhorie – Inovec 

a zaradenie do územia tohto verejno-súkromného partnerstva 

4. Schválenie zámeru vypracovania „Integrovanej stratégie rozvoja územia regiónu 

Machnáč – Podhorie – Inovec“ v najbližšom možnom termíne po získaní zdrojov 

potrebných na jej realizáciu 

5. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za občianske 

združenie Machnáč – Podhorie – Inovec v rámci „Programu rozvoja vidieka“ za účelom 

financovania zámeru: vypracovanie „Integrovanej stratégie rozvoja územia regiónu 

Machnáč – Podhorie – Inovec“  

6. Došlá pošta 

7. Rôzne 

8. Záver 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 3 - 

1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Tunega Ľ., ktorý konštatoval, že sú prítomní 

všetci poslanci OZ a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal prítomných poslancov OZ. 

Prítomných oboznámil s programom rokovania. 

 

Overovatelia zápisnice:  

- p. Ľuboš Hloža 

- p. Ján Mokráň 

 

Zapisovateľ zápisnice: p. Bc. Lukáš Jonis 

Prítomní: 7 poslanci (p. D. Zápotočná, p. Ing. J. Jánošík, p. Ľ. Hloža, p. J. Marušek, p. J. 

Mokráň, p. Ing. B. Michalička, p. Ing. T. Ďuriač) 

 

U z n e s e n i e  č . 4 6 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice a program rokovania OZ. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

2. Kontrola uznesení 

Zapisovateľ Bc. Lukáš Jonis prečítal poslancom OZ kontrolu uznesení: 

 
Zasadnutia OZ – rok 2011 

 

- Uznesenie č.107/2011 – protinávrh p. Ing. B. Michaličku –zdravotné stredisko – 

uznesenie trvá  

- Uznesenie č.108/2011 – presťahovanie kancelárií OU do zasadačky OU - uznesenie trvá  

 

Zasadnutie OZ - 23.3.2012 

 

- Uznesenie č.19/2012 – odpredaj pozemku obyvateľom bytoviek č.313 a č.319 –

uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ 23.11.2012 

 

- Uznesenie č.78/2012 – realizácia orientačného označenia názvov ulíc obce Bobot 

a sume 2000 euro – uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ 26.4.2013 

 

- Uznesenie č. 18/2013 – schválenie investičného zámeru obstarania nájomných bytov 

formou kúpy – presná formulácia uznesenia v zmysle platnej legislatívy – uznesenie 

trvá 

- Uznesenie č. 19/2013 – podanie žiadosti na získanie dotačných zdrojov , spracovanie 

projektovej dotácie na výstavbu kanalizácie a ČOV 

     ( v hodnote cca 5000 eur) - uznesenie trvá 
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Zasadnutie OZ 19.6.2013 

 

- Uznesenie č. 24/2013 – schválenie finančnej čiastky 8.300 € oprava schodišťa balkóna 

kultúrneho domu – uznesenie splnené 

- Uznesenie č. 26/2013 – schválenie zriadenia obecnej obchodno – stavebnej prevádzky 

obce Bobot – uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ 13.10.2013 

- Uznesenie č.34/2013 –schválenie zmeny  zmluvného dodávateľa zo spoločnosti 

Detech s.r.o na spoločnosť Hydros s. r. o Bánovce nad Bebravou 

- Uznesenie č.35/2013- schválenie zástupcov obce štatutárnych a kontrolných orgánov 

tak, že schvaľuje 3 kandidátov na funkciu prvého konateľa spoločnosti konajúceho za 

spoločnosť samostatne v nasledujúcom poradí, pričom súhlas kandidáta s funkciou 

konateľa spoločnosti bude prílohou na zápis s. r. o do OR OS Trenčín: 

Kandidát č.1 – Ing. Boris Michalička nar. 30.8.1979 bytom Bobot č. 19 

Kandidát č.2 – Ing. Juraj Jánošík nar. 4.11.1978 bytom Bobot  č.364 

Kandidát č.3 – Maroš Michalička nar. 1.1.1972 bytom Bobot č. 18 – uznesenie 

splnené 

- Uznesenie č.36/2013 – vstúpiť do jednania s majiteľmi na výstavbu čističky 

a prejednať možnosť nájmu za pozemok do 400 euro ročne – uznesenie splnené 

- Uznesenie č.37/2013 – schválenie zostávajúcej sumy 5000 euro na opravu  celého KD 

– oprava rín , vyspravenie omietok a nový náter podhľadov a fasády KD- uznesenie 

trvá 

- Uznesenie č.38/2013- schválenie organizovania hodových slávností a vystúpenie 

Jadranky s doprovodnou  kapelou v Sume 650 euro – uznesenie splnené 

- Uznesenie č.39/2013 – schválenie odsávača pár do školskej jedálne v hodnote 1220 

euro – uznesenie splnené 

- Uznesenie č.40/2013- schválenie konania hasičského dňa 14.9.2013 v areáli 

futbalového ihriska TJ Tatran Bobot- uznesenie splnené 

 

Zasadnutie OZ 23.9.2013 

 

- Uznesenie č.44/2013 - schválenie prenájmu pozemku pre výstavbu čističky 

odpadových vôd 600 euro ročne a  zároveň poslanci OZ poverujú 

Ľ. Tunegu k podpisu zmluvy, ktorá bude právne ošetrená tak, aby si obec mohla ako prvá 

uvedený pozemok znova prenajať a tak isto aby obec mala na uvedený pozemok predkupné 

právo – uznesenie trvá 
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3. Schválenie vstupu obce Bobot do občianskeho združenia 

Machnáč – Podhorie – Inovec a zaradenie do územia tohto 

verejno-súkromného partnerstva 

Starosta obce p. Ľubomír Tunega na úvod prečítal dôvodovú správu v ktorej bolo, že 

z dôvodu získania nenávratných finančných prostriedkov v rámci Programu rozvoja vidieka 

za účelom financovania zámeru: Vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia regiónu 

Machnáč – Podhorie – Inovec je potrebné schváliť 3 návrhy uznesení.  

 

Starosta p. Ľ. Tunega bližšie vysvetlil poslancom OZ, že na to, aby sme mohli žiadať 

o nenávratné finančné prostriedky je potrebné, aby sa spojili tieto 3 mikroregióny a prijalo OZ 

spomínané uznesenia. Následne sa budeme snažiť spoločne – 3 mikroregióny získať finančné 

prostriedky, ktoré by sa mohli využiť napr. na budovanie cyklotrás, turistických centier, 

kúpalísk, kultúrnych pamiatok a pod., v závislosti od toho ktorá obec má na spomínané veci 

dostatočné podmienky. Starosta vysvetlil, že veľmi pekne takéto združenie funguje 

v susednom Rakúsku. Taktiež poznamenal, že pokiaľ vstúpime do takéhoto združenia 

môžeme získať kontajnery, ktoré sa nám ako obci určite zídu. Následne starosta otvoril 

rozpravu o danej téme. 

   

Pán poslanec J. Marušek sa spýtal, že či vstup do tohto združenia nie je nejako 

podmienený finančným príspevkom. Starosta p. Ľ. Tunega mu na to odpovedal, že zatiaľ nie 

pričom dodal, že v prípade ak budú potrebné nejaké väčšie finančné príspevky, budú sa 

samostatne schvaľovať na niektorom obecnom zastupiteľstve. Ďalej povedal, že vstupom do 

tohto združenia môže obec len a len získať. 

 

Pán Ľ. Hloža sa zapojil do diskusie a skonštatoval, že obec vstupom do tohto 

združenia jednoducho nebude musieť pravidelne prispievať žiadnym členským príspevkom. 

 

Ing. B. Michalička sa spýtal informatívne aké dediny sú v jednotlivých 

mikroregiónoch. Starosta obce Bobot mu ich vymenoval. 

 

Starosta p. Tunega Ľ. ešte dodal, že na to aby združenie vzniklo, je potrebné zapojiť 

do tohto „projektu“ čo najviac obyvateľov. 

 

Ing. Michalička sa spýtal starostu obce, že či už majú nejakú predstavu kde bude sídlo, 

kto bude „manažér“ a pod. Starosta na to reagoval, že zatiaľ sa o týchto veciach ani 

nediskutovalo, pričom o takomto niečom sa bude pojednávať až neskôr.   

  

Poslanec Ján Mokráň sa spýtal, že či už nejaké takéto združenie funguje aj na 

Slovensku. Starosta mu na to odpovedal, že na Slovensku takéto združenia už vznikli. 

  

p. Ľubomír Tunega ešte podotkol, že nejaký ten poplatok na založenie tohto združenia 

určite bude potrebný. Mal na mysli vstupný, nejaký symbolický poplatok, aby mohla 

„projekt“ nejaká agentúra spracovať a založiť, ktorý sa samozrejme rozpočíta na všetky obce. 

Ešte raz všetkým povedal, že veľmi dobre takéto združenie funguje v susednom Rakúsku. 

 

Poslanec Ján Mokráň sa spýtal, že keď vstúpime do tohto združenia, či je možne aby 

sme jednoducho vystúpili. Na to reagovali viacerí poslanci aj starosta, že určite áno. 
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Poslanec Ing. Michalička začal konštatovať, že prvé uznesenie Vstup je podľa neho 

v poriadku, finančne nás ako obec vyjde cca. 50 Eur, druhé uznesenie, tj. Zámer cca 1000 

Eur- všetky obce a 3 uznesenie „Projekt“ – finančný príspevok, by sa schválil prípadne na 

ďalších obecných zastupiteľstvách. 

 

Starosta p. Ľubomír Tunega povedal, že podľa toho ako sa rozprával s ostatnými 

starostami z nášho mikroregiónu, sú všetci starostovia priklonený k tomu, aby ich obec 

vstúpila do takéhoto združenia, pričom všetko závisí od poslancov OZ. Skonštatoval, že 

podmienka pre vytvorenie združenia je 10 000 obyvateľov, čo bude pravdepodobne splnené. 

 

Starosta dal hlasovať postupne o jednotlivých uzneseniach. 

 

  

   U z n e s e n i e  č . 4 7 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vstup do občianskeho združenia Machnáč – Podhorie – 

Inovec a zaradenie obce Bobot do územia tohto verejno-

súkromného partnerstva. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

4. Schválenie zámeru vypracovania „Integrovanej stratégie 

rozvoja územia regiónu Machnáč – Podhorie – Inovec“ 

v najbližšom možnom termíne po získaní zdrojov 

potrebných na jej realizáciu 

   U z n e s e n i e  č . 4 8 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zámer vypracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia 

regiónu Machnáč – Podhorie – Inovec v najbližšom 

možnom termíne po získaní zdrojov potrebných na jej 

realizáciu. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 
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5. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok za občianske združenie Machnáč – Podhorie – 

Inovec v rámci „Programu rozvoja vidieka“ za účelom 

financovania zámeru: vypracovanie „Integrovanej 

stratégie rozvoja územia regiónu Machnáč – Podhorie – 

Inovec“  

   U z n e s e n i e  č . 4 9 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Aby občianske združenie Machnáč – Podhorie – Inovec, 

predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

v rámci Programu rozvoja vidieka, za účelom 

financovania zámeru: Vypracovanie Integrovanej stratégie 

územia regiónu Machnáč – Podhorie – Inovec. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

6. Došlá pošta 

Starosta obce Ľubomír Tunega prečítal žiadosť ZŠ s materskou školou v Motešiciach, 

v ktorej žiadajú o finančný príspevok 66 Eur na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“.  

 

   U z n e s e n i e  č . 5 0 / 2 0 1 3  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančný príspevok v hodnote 66 Eur na realizáciu 

projektu „Zdravý životný štýl“. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

 Starosta obce Ľubomír Tunega prečítal ďalšiu žiadosť od Dobrovoľného hasičského 

zboru Bobot, v ktorej zbor žiada o dokúpenie ďalších 6 ks hasičských oblekov ešte v roku 

2013 z rozpočtu na rok 2013. Následne na to len informatívne prečítal aj žiadosť, taktiež od 

Dobrovoľného hasičského zboru Bobot, v ktorej žiada zbor o dotáciu z rozpočtu obce Bobot 

podľa VZN č. 1/2011 pre rok 2014, vo výške 9.000 Eur. V krátkosti povedal, že Dobrovoľný 

hasičský zbor má pre rok 2013 všetky finančné prostriedky, ktoré mal vyčlenené  z rozpočtu 

obce na rok 2013 takmer vyčerpané. Ohľadom žiadosti o dotáciu na rok 2014 povedal, že 

podľa neho sa mu zdá táto žiadosť absolútne prehnaná, pričom žiadať o 100 % zvýšenie 

dotácie je prehnané, nie to ešte o cca 400 %. 

  

 Poslanec Ing. Boris Michalička povedal, že je potrebné sa zamyslieť a uvedomiť si čo 

je pre hasičov priorita. Skôr si myslí, že by bol dobre mať na prvom mieste funkčnú a kvalitnú 

zásahovú techniku ako sú napr. prúdnice, rukavice a pod. a nie investovať do takých vecí, 

ktoré nie sú až tak dôležité pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru. S rovnakým 

názorom súhlasil aj starosta obce Bobot. 
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 Ing. B. Michalička taktiež povedal, že Dobrovoľný hasičský zbor bude mať výročie 

v roku 2014 a budú potrebné finančné prostriedky aj na toto výročie.  

  

Poslanec J. Marušek vyjadril názor, že by to bolo dobre rozložiť na viacero etáp. 

Starosta p. Tunega vyjadril názor, že vyčlenenie 1000 Eur na rok 2014 na zásahové obleky by 

bolo perspektívne, ale kúpiť ďalších 6 ks klasických oblekov je nehospodárne a neefektívne. 

 

 Poslanec Ing. Jánošík vyjadril taktiež presvedčenie, že by sa mali vyčleniť najviac 

havarijné pomôcky a následne žiadať obec o dotáciu na zakúpenie takýchto nových pomôcok 

pre Dobrovoľný hasičský zbor v Bobote. 

 

7. Rôzne 

Poslanec Ľuboš Hloža podotkol, že by bolo vhodné pri tom ako sa opravuje budova 

KD natrieť aj stožiar – sirénu, ktorá sa nachádza pri Kultúrnom dome, aby spomínaný stožiar 

nekazil celkový dojem vykonanej práce na KD. Starosta na to zareagoval, že sa bude natierať 

aj tento stožiar. 

 

Starosta obce Ľubomír Tunega ešte oznámil prítomným, že plánuje zvolať riadne OZ 

niekedy v polovici novembra, ktorého programom by bolo príprava rozpočtu obce na rok 

2014, zmena rozpočtu 2013 a taktiež prijatie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na kalendárny rok 2014 na úseku školstva. 

 

Starosta tiež informoval poslancov OZ, že do konca roka by malo byť vydané 

stavebné povolenie na výstavbu bytovky, pričom s výstavbou by sa malo začať na jar 2014. 

 

Poslanec Ján Mokráň sa spýtal starostu obce, či sa vojdeme do čiastky 8.300 Eur, 

ktoré boli schválené na opravu a údržbu KD. Starosta pánovi poslancovi odpovedal, že 

vyčlenené finančné prostriedky by mali stačiť na opravu a údržbu KD. 

 

Poslanec Ľ. Hloža sa spýtal, ako to je s reklamáciu ohľadom opravy rigolu pri ihrisku.  

Starosta obce mu odpovedal, že ma prísľub dodávateľa, že daný problém odstránia 

v najbližšej dobe. 

 

Poslanec J. Marušek sa spýtal, že jeden občan ho oslovil s tým, že má trvalý pobyt na 

Bobote a býva na Svinnej, a že prečo musí platiť komunálny odpad aj u nás na Bobote a aj na 

Svinnej. Odpoveď dostal od p. Ľ. Tunegu ktorý povedal, že najlepšie by mu na túto otázku 

odpovedala p. Bartošová, ktorá ma na starosti komunálne odpady v obci Bobot.  

 

Ing. B. Michalička – predseda komisie pre ochranu verejného záujmu informoval o 

výsledkoch kontroly majetkového priznania starostu obce Ľ. Tunegu. Komisia verejného 

záujmu skonštatovala, že majetkové priznanie starostu obce za rok 2012 bolo v súlade  

so zákonom č. 357/2004 Z. z. a malo všetky potrebné náležitosti. 

 

 Starosta obce Bobot ešte informoval poslancov OZ, že mu volala pani ohľadom 

žiadosti, ktorá sa podávala na záchranu kultúrnej pamiatky – kostol sv. Mikuláša v Bobote, 

s tým, že by bolo dobré podať túto žiadosť nanovo, keďže predchádzajúca žiadosť bola 

neúspešná. 
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8. Záver 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta obce poďakoval 

poslancom a všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 

Overovatelia zápisnice: p. Ľuboš Hloža   

 p. Ján Mokráň  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

Zapisovateľ zápisnice : p. Bc. Lukáš Jonis  

 


