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Prezenčná listina  

 

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega  

   

Poslanci OZ: p. Ľuboš Hloža  

 p. Ing. Juraj Jánošík   

 p. Jozef Marušek  

 p. Ing. Boris Michalička   

 p. Peter Minárik   

 p. Ján Mokráň   

 p. Dana Zápotočná    

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová   

   

Zapisovateľka: p. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Ustanovenie a sľub nového poslanca Obecného zastupiteľstva v Bobote Ing, Tibora 

Ďuriača po vzdaní sa mandátu poslanca OZ  p. Petra Minárika 

3. Schválenie prenájmu pozemku pod výstavbu čističky odpadových vôd v obci Bobot  

4. Rôzne  

5. Záver 
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1. Otvorenie 

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

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

prítomných občanov obce Bobot. 

 

2.   Ustanovenie a sľub nového poslanca Obecného 

zastupiteľstva v Bobote Ing, Tibora Ďuriača po vzdaní sa 

mandátu poslanca OZ  p. Petra Minárika 

 

Druhým bodom programu bolo zloženie sľubu nového poslanca OZ Ing. Tibora Ďuriača 

Nakoľko poslanec p.Peter Minárik sa vzdal mandátu poslanca OZ z dôvodov jeho súčasných 

pracovných  povinností , ktoré mu neumožňú zúčastňovať sa rokovaní OZ. V zmysle zákona 

SNR č. 346/1990 Zb.z par. 51ods. 2 prvým nahradníkom zvolený vo voľbách do oggánov 

samosprávy obcí v roku 2010  bola zvolená  Alena Kyselicová (kandidát  KDH) ,ktorá 

mandát náhradníka poslanca OZ neprijala. Druhým nahrádníkom bol Ing. MilanTunega 

( kandidát NEZAVISLÝ ), ktorý je už  zosnulý. Tretím nahradníkom zvolený občanmi obce 

Bobot bol  Ing. Tibor Ďuriač (kandidát  SMER) ,ktorý mandát poslanca OZ obce Bobot prijal.  

Poslanci OZ,  starosta obce a všetci prítomní povstali a Ing. Tibor Ďuriač zložil sľub poslanca 

Obecného zastupiteľstva v Bobote. 

 

OZ v Bobote č.41 berie na vedomie: 

Zdanie sa mandátu poslanca OZ p.Petra Minárika a 

vzdanie sa prijatia mandátu poslanca OZ p. Aleny 

Kyselicovej ( 1 náhradník) 

OZ v Bobote č. 42 berie na vedomie: 

Prijatie mandátu  a zloženie sľubu poslanca OZ v Bobote 

Ing. Tibora Ďuriača ( sľub poslanca OZ – príloha č.1) 

 

 

Po zložení sľubu Ing. T. Ďuriača starosta obce pristúpil  k rokovaniu OZ,  navrhol 

overovateľov zápisnice, zapisovateľku zápisnice a oboznámil prítomných so zostavajúcim  

 programom rokovania OZ.  

 

Overovatelia zápisnice:  

- p. Jozef Marušek 

- p. Bc. Dana Zápotočná 

 

Zapisovateľka zápisnice: p. Marcela Bartošová 

 

OZ v Bobote č. 43 schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice a program rokovania OZ . 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 
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3. Schválenie prenájnu pozemku pod výstavbu čističky 

odpadových vôd v obci  BOBOT 

Na minulom rokovaní OZ poslanci schválili , aby starosta obce Ľ.Tunega vstúpil do jednania 

s majiteľmi pozemku rodinou Tarinových  ohľadom pozemku pre výstavbu čističky 

odpadových vôd (ČOV) pre obec Bobot, schválená suma nájmu do 400 € ročne. Starosta obce 

informoval poslancov OZ , že majitelia pozemku navrhli sumu 800 € za ročný prenájom,ale 

starostovi obce sa podarila znížiť cena  prenájmu na 600 € ročne. Zmluva by bola na 20 rokov 

s predkupným právom a ak dotácie na ČOV nedostaneme – nájomné nebude platiť  - zmluva 

sa zruší.  

Viacerí poslanci OZ ( Ing. B. Michalička , Ing. J.Jánošík ,p. J.Marušek ) konštatovali , že čo 

bude po 20 rokoch.Starosta obce sa vyjadril , že podmienky v zmluve budú stanovené tak, aby 

boli spokojné obe zmluvné strany a zmluva určite 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. 

 

OZ v Bobote č. 44 schvaľuje: 

Prenájom pozemku ( záhrady – celková výmera  cca 2000 

m) 600 € ročne pre výstavbu čističky odpadových vôd 

(ČOV )  v obci Bobot a zároveň  poslanci OZ poverujú 

starostu obce Ľ .Tunegu k podpisu zmluvy  , ktorá bude 

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. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

4. Rôzne  

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o programe hodových slávností , ktoré sa majú konať 

28.9.2013 – 29.9.2013 a vyzval poslancov aby pomohli s prípravami hodových slávnosti . 

 

 

Poslanec Ing. B. Michalička sa informoval , či už v Základnej škole Bobot je zvolený 

riaditeľ ZŠ. Starosta Ľ.Tunega povedal, že rada základnej školy znovu nevybrala riaditeľa ZŠ 

a preto musí pristúpiť k výberu novej komisie , ktorú stanovuje už zriaďovateľ obce - starosta 

obce, nakoľko rada školy už po tretí krát nevybrala vhodného kandidáta. 

 

Poslanec p Hloža Ľ. sa spýtal starostu obce ako sa vyjadrili navrhovaní kandidáti na funkciu 

konateľa s.r.o. Starosta povedal, že poslanec Ing. J. Jánošík ( kandidát č.2) sa vyjadril 

písomne ,že  funkciu neprijíma a poslanec Ing B. Michalička( kandidát č.1) na rokovaní 

dnešného OZ  čestne vyhláiíl , že funkciu konateľa s.r.o. taktiež neprijíma. 

 

OZ v Bobote č. 45 berie na vedomie: 

Neprijatie funkcie za konateľa spoločnosti s.r.o. obce 

Bobot poslanca Ing. B.Michaličku ( kandidát č. 1) 

a poslanca Ing. J. Jánošíka ( kandidát č. 2) 
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Poslanec Ing.B.Michalička sa spýtal starostu obce kedy plánuje daľšie rokovanie  OZ 

Starosta obce povedal, že daľšie rokovanie OZ by mohlo byť posledný októbrový týždeň  (v  

stredu) a poslanci sa predbežne dohodli na termíne rokovania OZ na 31.10.2013 (vo štvrtok ) 

 

 

Pán Ing. A. Doktor v bode rôzne sa informoval o založení s.r.o. obce Bobot.Podotkol , že 

rozsah  predmetu činosti s.r.o. je veľmi obsiahly a spýtal sa na viacero otázok : 

- kto bude vlastne tieto všetky  činnosti vykonávať 

- aký majetok obce sa bude využívať na prevádzku spoločnosti 

- aká bude evidencia nákladov 

- kto stanoví náklady s.r.o.  

- bude sa s.r.o .riadiť vyberovým konaním 

- koľko ľudí bude s.r.o. zamestnávať 

 

Starosta obce Ľ.Tunega odpovedal p. Ing A.Doktorovi , že predmet činnosti je preto taký 

obsiahly , pretože každá jedna  činnosť ,keď sa dáva dodatočne zapisovať do OR OS Trenčín  

je spoplatnená.  Pri   zakladaní  s.r.o. môžme dať zapísať všetky činnosti za jednorázový 

poplatok i keď sa možno v našej s.r.o. nebudú všetky využivať. Starosta podotkol , že 

evidencia sa samozrejme musí evidovať samostane , či už evidencia nákládov, samostané 

učtovníctvo a pod. Zamestnávať budeme našich ľudí a drobných živnostníkova a poznamenal, 

že s.r.o. obce Bobot bude vykonávať činnosti v zmysle zákona a ak nabude zisková 

a prinášala by len straty , tak ju zrušíme. 

Poslanec Ing. T. Ďuriač poznamenal, že všetko bude zaležať len od pracovníkov s.r.o.  ak 

budeme zamestnávať šikovných ľudí a urobia si dobré meno (budú žiadaní)  , tak spoločnosť 

bude aj zisková. 

 

 

4. Záver 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta obce poďakoval 

poslancom a všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice: p.Bc. Dana Zápotočná  

 p. Jozef Marušek  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

Zapisovateľka zápisnice : p. Marcela Bartošová  
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Príloha č.1 

 

 

 


