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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. Ing. Tibor Ďuriač   

 p. Ján Mokráň   

 p. Dana Zápotočná        

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová                neprítomná 

   

Zapisovateľ: p. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

Program rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Prerokovanie návrhu prílohy č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

príslušný kalendárny rok na úseku školstva  

4. Prerokovanie návrhu zmeny rozpočtu obce Bobot na rok 2014 

5. Situácia v ZŠ Bobot 

6. Došlá pošta 

7. Rôzne 

8. Záver 
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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 

a prítomných občanov obce Bobot. Prítomných oboznámil s programom rokovania. Poslanec 

Ing. B. Michalička navrhol doplniť bod č.5 „Situácia v ZŠ Bobot.“ Poslanci OZ nemali 

k zmene programu OZ žiadne pripomienky a program rokovania OZ schválili. 

 

Overovatelia zápisnice:  

- p. Ing. Tibor Ďuriač 

- p. Bc. Dana Zápotočná 

 

Zapisovateľ zápisnice: p. Marcela Bartošová 

Prítomní: 7 poslanci ( p. Ing. J. Jánošík, p. Ľ. Hloža, p. J. Marušek, p. J. Mokráň, p. Ing. B. 

Michalička, p. Ing. T. Ďuriač , p. Bc. D. Zápotočná ) 

 

U z n e s e n i e  č . 1 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice p. Ing. T. Ďuriač a p. Bc. D. 

Zápotočnú. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

U z n e s e n i e  č . 2 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje:  

Program rokovania OZ s doplnením bodu č.5 „Situácia 

v ZŠ Bobot „ 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

2. Kontrola uznesení 

Ekonóm 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. 19/2013 – podanie žiadosti na získanie dotačných zdrojov, spracovanie 

projektovej dokumentácie na výstavbu kanalizácie a ČOV ( v hodnote cca 5000 eur) - 

uznesenie trvá -  predmetom dnešného rokovania OZ 
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Zasadnutie OZ 18.10.2013 
Uznesenie č.47/2013 – schválenie vstupu do občianského združenia Machnáč - Podhorie - 

Inovec a zaradenie obce Bobot do územia tohto verejno  súkromného partnerstva – uznesenie 

trvá 

Uznesenie č.48/2013 – schválenie vypracovania Integrovanej stratégie rozvoja územia 

regiónu Machnáč - Podhorie - Inovec - uznesenie trvá 

Uznesenie č.49/2013  - schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za 

združenie Machnáč- Podhorie – Inovec v rámci programu rozvoja vidieka za účelom 

financovania zámeru: Vypracovanie Integrovanej stratégie územia regiónu Machnáč – 

Podhorie - Inovec – uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ 29.11.2013 

Uznesenie č. 59/2013- schválenie vstupu do jednania  starostovi obce Ľ . Tunegovi s firmou 

Keramospol projekt s. r. o. o znížene sumy za vypracovanie projektovej dokumentácie ( II. 

časť) obecných budov ŠJ, MŠ, ZŠ, zdravotné stredisko a budovy objektu športového klubu – 

uznesenie splnené 

Uznesenie č.60/2013 – schválenie príspevku na odvodnenie kostola v sume 650 €z rozpočtu 

obce, ak farský úrad dostane dotáciu na opravu kostola – uznesenie trvá 

 

Zasadnutie OZ 13.12.2013 

Uznesenie č.64/2013 - schválenie organizovania dobročinného kultúrneho podujatia na 

záchranu rímsko- katolíckeho kostola v Bobote – finančný príspevok 170 € -  uznesenie 

splnené 

Uznesenie č. 65/2013 – schválenie pôžičky 70 € pre p. Debnárovú Vieru na nákup potravín – 

uznesenie splnené 

Uznesenie č. 66/2013  - schválenie zmeny rozpočtu obce Bobot na rok 2013 - uznesenie 

splnené 

Uznesenie č. 67/2013 – schválenie VZN č.3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobot na rok 2014 – 

uznesenie splnené 

Uznesenie č. 68/2013 – schválenie zostavovania a predkladania rozpočtu obce Bobot bez 

programovej štruktúry – uznesenie splnené 

Uznesenie č. 69/2013 –schválenie poverenia hlavnej kontrolórky obce, aby preverila cestovné 

výkazy starostu obce – rok 2012, 2013 a do konca januára podala správu poslancom OZ- 

uznesenie trvá 

Uznesenie č. 70/2013 –schválenie finančnej čiastky 900 € za vypracovanie projektovej 

dokumentácie na zateplenie budov MŠ,ZŠ a ŠJ firmou Keramospol projekt- uznesenie trvá 

Uznesenie č. 71/2013 – schválenie príspevku na organizovanie tanečného kurzu MŠ a  ZŠ 

Bobot v sume 210 € - uznesenie trvá 

Uznesenie č. 72/2013 – schválenie položiek samosprávy –údržba , všeobecný materiál 

a stavebný materiál v rozpočte obce na rok 2014 podľa metodiky čerpania k 30.9.2013 – 

uznesenie splnené 

Uznesenie č. 73/2013 – schválenie rozpočtu obce Bobot na rok 2014 so zapracovanými 

pripomienkami a zmenami – uznesenie splnené 

 

3. Prerokovanie návrhu dodatku – príloha č.1 k VZN 

o určení výšky dotácie na o určení výšky dotácie na 
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prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku 

školstva 

Starosta obce Ľ. Tunega predložil poslancom OZ návrh prílohy k VZN o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva, ktorý spracoval ekonóm 

Bc. L. Jonis na základe zverejnených údajov Ministerstva financií SR na internetovej stránke 

www.finance.gov.sk pre rok 2014. Poslanci k návrhu nemali žiadne pripomienky, návrh 

prílohy č.1 bude vyvesený na úradnej tabuli obce Bobot  v zmysle zákona a na budúcom 

rokovaní predložený na schválenie.   

4. Prerokovanie zmeny rozpočtu na rok 2014  

Starosta obce Ľ. Tunega navrhuje zmenu rozpočtu v nasledovných položkách : 

(1) Daňové príjmy:  (príjmová časť ) 

- 111003 - výnos dane z príjmov od DÚ zmena sumy z 188 850 € na 177 380 €  

    ( nakoľko sú zverejnené údaje - prognózy na stránke štatistického úradu)  

(2) Finančné operácie : ( príjmová časť ) 

- celková suma finančných operácií z 29 533 € na 41 660  € 

(3) Samospráva : ( výdavková časť ) 

- 633006 - všeobecný materiál – bežná réžia OÚ zmena z 1700 € na 2000 € 

- 633006 - všeobecný materiál – stavebný , iný zmena z 4500 € na 6000 €  

- 634001 - paliva, maziva, oleje, špeciálne kvapaliny – zmena z 2000 € na 2090 € 

Poslanci OZ k zmene rozpočtu nemali žiadne pripomienky, návrh zmeny bude vyvesený na 

úradnej tabuli v zmysle zákona a na  budúcom rokovaní, pokiaľ nebudú vznesené žiadne 

pripomienky bude predložený na  schválenie.  

5. Situácia v ZŠ Bobot 

Poslanec Ing. B. Michalička informoval starostu obce a poslancov OZ, že bol oslovený 

rodičmi detí navštevujúce našu ZŠ Bobot, ktorí sú nespokojní so súčasným p. riaditeľom Mgr. 

R. Trebichalským a ako funguje ZŠ V Bobote. Oslovil prítomných  rodičov, aby vyjadrili svoj 

názor. 

Bc. M. Nikolíniová – predsedníčka Rady školy pri ZŠ Bobot prečítala prítomným návrh na 

odvolanie z funkcie riaditeľa školy Mgr. Rastislava Trebichalského. Hlavným dôvodom 

odvolania sú neustále sťažnosti od rodičov detí 1. a 2.ročníka, ktorých je p. riaditeľ triednym 

učiteľom -  nedostatky jeho výchovno- vzdelávacej činnosti. Na podnet rodičov sa konalo dňa 

19.12.2013 mimoriadne rodičovské združenie, kde za prítomnosti zástupcu zriaďovateľa 

predniesli rodičia svoje pripomienky, ktoré boli závažného charakteru Napriek snahe 

o nápravu nespokojnosť rodičov s metódami a výsledkami činnosti p. Mgr. Trebichalského 

pokračovala a napokon viedla k zorganizovaniu petície, za jeho odvolanie z funkcie riaditeľa 

školy. Petíciu podpísalo 97 % rodičov žiakov 1. a 2. ročníka, k podpisom sa pridali aj rodičia 

žiakov 3. a 4. ročníka . Petícia bola doručená do podateľne  OU dňa 21.1.2014. 

Z uvedených skutočností vyplýva, že Mgr. Trebichalský ako pedagóg nezvláda metodiku 

výučby na 1.stupni málotriednej základnej školy, nepreukazuje odborné a pedagogické- 

psychologické spôsobilosti pri pedagogickej komunikácií, žiakov k práci dostatočne 

nemotivuje a neadekvátne ich hodnotí. Ako vedúci pedagogický zamestnanec svojimi 

manažérskymi spôsobilosťami nevytvára predpoklady pre fungujúce a spolupracujúce 

spoločenstvo v škole. 

http://www.finance.gov.sk/
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Riaditeľ školy podľa § 5 ods. 2 písm. f) zákona č.596/2003 Z. Z zodpovedá za úroveň 

výchovno- vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia. Keďže pôsobenie Mgr. 

Trebichalského neprospieva k optimálnemu fungovaniu našej školy a je tým ohrozená jej 

ďalšia existencia v sieti slovenských málotriednych škôl, dáva RŠ pri ZŠ Bobot na podnet 

rodičov návrh na odvolanie Mgr. R. Trebichalského z funkcie riaditeľa školy a zároveň návrh 

na ukončenie pracovného pomeru. Návrh na odvolanie riaditeľa ZŠ Bobot bol zaevidovaný do 

podateľne obecného úradu dňa 22.1.2014 

Prítomní boli viacerí rodičia ( p. Džubinová, p. Gazdíková, Mgr. Ducká,, p. Masárová, p. 

Robotová, p. Hložová, p. Čahojová, p. Zuštinová ), ktorí vyjadrili svoj názor  a nespokojnosť 

s p. riaditeľom Mgr. Trebichalským: 

- hlavne nespokojnosť s výučbou p. riaditeľa Mgr. Trebichalského  

- deti plačú a nechcú chodiť do školy  

- deti majú v žiackych knižkách samé jednotky ale vedomosti majú slabé 

- motivácie detí p. riaditeľom je zlá 

- úprava písma podľa p. riaditeľa nie je dôležitá, pretože v súčasnej dobe sa    

používajú počítače 

- blíži sa zápis detí do prvého ročníka a rodičia váhajú či deti dať do školy 

v Bobote alebo radšej do Motešíc 

- doteraz deti aj rodičia boli spokojní ale od nástupu nového p. riaditeľa je všetko 

inak, stále sú nejaké problémy 

 

Do podateľne OU bola doručená aj sťažnosť na p. riaditeľa Mgr. Trebichalského, ktorej 

obsahom bola návšteva psychologičky na vyučovaní v 1. a 2 . ročníku.  Rodičia vyjadrili 

nesúhlas s prítomnosťou p. psychologičky, nakoľko neboli informovaní o jej prítomnosti a 

podľa nich p. riaditeľ mal mať ich súhlas.  

 

Starosta obce Ľ .Tunega sa vyjadril, že po doručení sťažnosti, petície a návrhu rady školy na 

odvolanie riaditeľa riešil daný problém na kompetentnom mieste, na Okresnom  úrade 

v Trenčíne – štátna školská inšpekcia.  

K sťažnosti na prítomnosť psychologičky uviedol nasledovné: 

Po prečítaní sťažnosti školská inšpekcia posúdila, že psychologička môže byť prítomná na 

vyučovaní pokiaľ deti nediagnostikuje. Psychologička bola na hodinu len prizvaná, ale deti 

nediagnostikovala. Starosta obce podotkol, že sťažnosť nespĺňa náležitosti podľa zákona 

o sťažnostiach. Pani Gazdíková poznamenala, že ako je možné ak pani psychologička deti 

nediagnostikovala, že na druhý deň p. riaditeľ niektorým rodičom naznačoval, aby riešili 

svoje deti. 

K petícii, ktorá bola doručená do podateľne OU dňa 21.1.2014 sa starosta obce vyjadril, že 

taktiež nespĺňa náležitosti v zmysle zákona o petíciách, ale na podnet starostu obce štátna  

školská inšpekcia vykoná v základnej škole komplexnú inšpekciu a podľa výsledku inšpekcie  

sa starosta obce zariadi a urobí potrebné v zmysle zákona. Nemôže predsa odvolať p. riaditeľa 

na základe petície a sťažnosti. 

Mgr. A. Ducká reagovala, že odvolať riaditeľa školy môže v zmysle zákona  na podnet rady 

školy. Pokiaľ bude prebiehať školská inšpekcia p. riaditeľ sa určite počas inšpekcie bude 

vyvarovať všetkých chýb a výučba bude prebiehať inak ako keď inšpekcia nie je prítomná. 

Výsledok inšpekcie ak nebude zlý, čo potom, p. riaditeľ tu zostane a odídu deti, keď rodičia 

nie sú s ním spokojní. Treba brať do úvahy názor rodičov ( voličov) , pretože sú to hlavne ich 

deti, ktoré navštevujú našu školu.  

Mgr. Ducká sa spýtala starostu, či štátna školská inšpekcia bude mať všetky doklady počas 

kontroly - sťažnosť, petíciu, zápisnicu z mimoriadneho rodičovského združenie. Starosta obce 

ju ubezpečil, že všetky doklady, ktoré boli doručené do došlej pošty obecného úradu zo strany 

školy a rodičov majú k dispozícií. 
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Bc. M. Nikolíniová predseda RŠ Bobot poznamenala, že Mgr. R. Trebichalský sa zúčastnil tri 

krát výberového konania ani raz nebol vybraný a neprešiel výberovom komisiou Rady školy 

ZŠ Bobote, kde bola prítomná aj pracovníčka z KŠU v Trenčíne a aj štátna školská inšpekcia, 

tak určite to o niečom svedčí. 

 

Do diskusie sa zapojil aj p. A. Fiala, ktorý sa vyjadril, že aj jemu záleží, aby škola fungovala 

lebo ju navštevujú aj jeho vnúčatá a  to čo tu je vôbec nemuselo byť,  že za všetko môže p. 

starosta, nakoľko vymenoval p. riaditeľa aj napriek tomu, že ho rada školy viackrát nevybrala  

a že určite najväčším dôvodom na odvolanie sú určite nespokojný rodičia.  

 

Pani M. Čerňanská vyjadrila svoj názor, že ak zanikne škola, k čomu to aj speje, určite 

materská škola to finančne neutiahne. 

 

Poslanec Ing. T. Ďuriač povedal, že pokiaľ je  Mgr. Trebichalský v skúšobnej dobe tak prečo 

sa s ním nerozviaže pracovný pomer v zmysle zákonníka práce bez udania dôvodu. Starosta 

obce podotkol, že v prípade riaditeľa – vedúceho zamestnanca, ktorý bol do funkcie riaditeľa 

menovaný to nie je také jednoduché, najskôr musí byť zo zákonných dôvodov odvolaný , až 

potom môže byť ukončený pracovný pomer.   

 

Poslanec Ing. Michalička  sa vyjadril, že podnet rady školy na odvolanie riaditeľa bol podaný  

ale zriaďovateľ odvolať riaditeľa nechce, čím sa zrujnuje a zanikne v Bobote škola. Povedal, 

že treba risknúť a odvolať riaditeľa čím skôr už len kvôli deťom a rodičom. 

 

Mgr. A. Ducká a poslanec Ing. Michalička citovali zákon 596/2003 Z.z., kde je uvedené v § 3 

odsek (8): „Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj a) na návrh rady školy“, čím deklarovali, 

že má starosta obce zákonnú kompetenciu na odvolanie riaditeľa. 

 

Starosta obce sa vyjadril, že jemu návrh rady školy nestačí a prípadné odvolanie urobí až na 

základe výsledku štátnej školskej inšpekcie v našej ZŠ. 

Poslanec Ing. B. Michalička požiadal starostu obce aby dal hlasovať o krátkej prestávke. 

 

U z n e s e n i e  č . 3 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje:  

Prestávku od 18,05 hod – 18.15 hod. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

Po prestávke poslanec Ing. B. Michalička prečítal starostovi obce Ľ Tunegovi návrh 

poslaneckého zboru k vzniknutej situácii: 

Vzhľadom na alarmujúcu situáciu v ZŠ Bobot a výzve rodičov detí navštevujúcich ZŠ Bobot 

by sme ako poslanecký zbor mali situáciu riešiť všetkými možnými, zákonnými a dostupnými 

prostriedkami. 

Nakoľko OZ nemá právomoc riešiť personálne otázky v ZŠ Bobot a jedinou osobou s 

príslušnými kompetenciami je starosta obce je potrebné vyvinúť politický nátlak na jeho 

osobu, ktorý je jedinou demokratickou cestou k úspešnému riešeniu problému. 

Uvedené uznesenie je OZ pripravené okamžite zrušiť a pripravené starostovi všetko vrátiť 

ihneď po vyriešení situácie v ZŠ Bobot k spokojnosti všetkých rodičov detí navštevujúcich 

ZŠ Bobot. 

Znenie návrhu uznesenia OZ je  zrušenie svojich nasledovných uznesení: 

Uznesenie č.73/2013 zo dňa 13.12.2013 –  

Rozpočet obce Bobot na rok 2014 , čím bude obec Bobot v rozpočtovom provizóriu 

Uznesenie č. 3/2011 zo dňa 21.1.2011 –  
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Starostovi Tunegovi Ľ . finančný limit 300 € jednorázovo a sumárne 500 € mesačne 

Uznesenie č. 5 z ustanovujúceho zasadnutia 27.12.2010  

1.starostovi obce Tunegovi Ľ . preplácanie mobilného telefónu v hodnote 33,20 € 

2.starostovi obce používanie a preplácanie súkromného motorového vozidla na služobné 

účely 

 

Poslanec Ing. B. Michalička, poznamenal, že uznesenie bude platiť až do odvolania, kým sa 

vyrieši situácia v ZŠ Bobot k spokojnosti občanov (rodičov) a starosta má teraz právomoc 

nakladať s financiami obce len na základné veci (mzdy, energie, plyn, voda......). Ihneď po 

vyriešení situácie je OZ pripravené napr. aj na mimoriadnom rokovaní starostovi obce všetky 

schválené veci prinavrátiť.  

U z n e s e n i e  č . 4 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

             Zrušenie svojich nasledovných uznesení: 

Uznesenie č.73/2013 z 13.12.2013 – rozpočet obce Bobot 

na rok 2014 , čím bude obec Bobot v rozpočtovom 

provizóriu 

Uznesenie č. 3/2011 z 21.1.2011 – starostovi Tunegovi Ľ . 

finančný limit 300 € jednorázovo a sumárne 500 € 

mesačne 

Uznesenie č. 5 z ustanovujúceho zasadnutia 27.12.2010  

1.starostovi obce Tunegovi Ľ . preplácanie mobilného 

telefónu v hodnote 33,20 € 

2.starostovi obce používanie a preplácanie súkromného 

motorového vozidla na služobné účely 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

6. Došlá pošta  

 Žiadosť o priestor pre maloobchodnú predajňu – do došlej pošty dňa 20.1.2014 bola 

zaevidovaná žiadosť o prenájom priestorov  za účelom predaja pečiva a potravinárskeho 

sortimentu od  firmy I. M. D. K. predajne , s.r.o. so sídlom v Trenčíne. Starosta obce sa 

vyjadril, že pre obec by to bol len prínos nakoľko výška nájmu by činila 700 € ročne + 

energie. Vyzval poslancov, aby navrhli priestor, ktorý by bol vhodný na prenájom.  

 

Ing. B. Michalička navrhol priestory voľnej bývalej ambulancie zdravotného strediska. 

Starosta konštatoval, že je to lokalita na konci obce a priestory by museli byť na poschodí, čo 

asi nie je moc vhodné. Niektorí občania obce poznamenali, že či vôbec bude mať nejaký zisk 

prevádzka, keď v obci sú už dvoje potraviny. Starosta obce povedal, že to nie je náš problém, 

mi ako obec budeme mať zisk z prenájmu a to je podstatné, poznamenal, že v Motešiciach ich 

prevádzka je už otvorená a občania sú spokojní. Pokiaľ neposkytneme mi priestory, poskytne 

im ich niekto druhý iný podnikateľský subjekt. 

Starosta obce Ľ .Tunega  navrhol priestory kancelárie hasičskej zbrojnice alebo zasadačky OU 

na prízemí. 

Prítomní členovia DHZ (p. Čerňanská , p. Pšenková ) s  prenajatím priestorov požiarnej 

zbrojnice  nesúhlasili. 

Ľ .Tunega povedal, že bude hľadať vhodné priestory na prenájom, nakoľko je to v jeho 

kompetencii a bol by to finančný prínos pre obec aj občanov. 
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Žiadosť o finančný príspevok p. D. Ballovej – dňa 22.1.2014 bola do došlej pošty 

zaevidovaná žiadosť o finančný príspevok v hodnote 70 € p. D. Ballovej na nákup potravín, 

nakoľko sa v súčasnej dobe nachádza v zlej finančnej situácií, je nezamestnaná, manžel je 

poberateľom starobného dôchodku a vychovávajú svojho maloletého 13 ročného syna. 

Poslanci OZ schválili finančný príspevok v hodnote 70 € formou pôžičky na  nákup životne 

dôležitých surovín – potravín. 

 U z n e s e n i e  č . 5 / 2 0 1 4  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančný príspevok v hodnote 70 € p. D. Ballovej formou 

pôžičky na nákup potravín 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

Žiadosť - úprava kroniky obce – dňa 22.1.2014 bola doručená pripomienka resp. prosba od 

p. M. Redhammerovej na opravu údajov, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke obce 

Bobot v histórií obce. Žiada o opravu niektorých údajov, ktoré sú podľa nej nepravdivé 

týkajúce sa jej otca Alojza Šinského organistu- učiteľa pôsobiaceho v obci Bobot. 

Ing. B. Michalička konštatoval, že údaje čerpal z podkladov  uložených na farskom úrade 

Bobot,  spojí sa s p. Redhammerovou a pokúsi sa zistiť pravdivé údaje a prípadne opraví 

údaje aj na našej internetovej stránke.  

7. Rôzne 

Do bodu rôzne sa poslanec Ing . B. Michalička spýtal starostu obce ako dopadla akcia 

31.12.2013 – dobročinný koncert na záchranu kostola sv. Mikuláša. Starosta obce povedal, že 

ešte presnú sumu nevie povedať, nakoľko ešte stále sa podpisujú sponzorské zmluvy. Ale  

zisk bude cca 1090  € , na vstupnom sa vybralo cca 300 € a schválený finančný príspevok OZ 

bol 170 €, vystúpenie Jadranky stálo 400 €, po dohode s pôvodných 650 € z dôvodu  

dobročinného podujatia. (suma 470 €  vyrovnala náklady, ktoré boli spojené s nákladmi na 

akciu). Konečný výsledok by mal starosta obce vedieť do konca januára 2014. 

 

Otázky Ing. B. Michaličku na p. starostu Ľ. Tunegu: 

 

1. Či je pravda, že obec chce zakúpiť traktor od Poľnohospodárskeho družstva Bobot? 

Starosta reagoval, že zvažuje zakúpenie traktora a bude sa o tom príp. hlasovať, ak si to bude 

situácia vyžadovať. 

2. Ako vyzerá situácia s hlavnou kontrolórkou Ing. V. Filínovou, či sa už vzdala funkcie hl. 

kontrolóra?  

Starosta povedal, že zatiaľ žiadne písomne vyjadrenie hl. kontrolórky nemá.  

3. Ako to vyzerá s obecnou s.r.o. ? 

Starosta poznamenal, že obecná s. r. o .je zriadená a čaká sa ešte na pridelenie DIČ od 

daňového úradu. 

 

Poslanec Ing. B. Michalička predložil starostovi obce Ľ .Tunegovi výzvu poslancov OZ: 

 

My dolupodpísaní poslanci Obecného zastupiteľstva obce Bobot, vyzývame starostu, 

aby rešpektoval Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Bobote a Uznesenia č . 5/2011 

z 21.1.2011, ktoré určujú rokovací deň na piatok v zimnom období 18.00 hod., v letnom 

období: 19.00 hod. a zároveň určujú aj potrebu schválenia plánu termínov zasadnutí OZ, čím 

sa vlastne aj napĺňa logika riadnych a mimoriadnych zasadnutí OZ. 
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Nedodržanie uvedených ustanovení starostom obce sa javí ako úmyselné znemožňovanie 

prítomnosti poslancov a občanov na zasadnutiach OZ. Nakoľko starosta vykonáva svoju 

funkciu 24 hodín denne a má za ňu náležitý plat je jeho jedinou činnosťou samospráva obce. 

Poslanci majú však svoje civilné zamestnania, ktorými sa živia a nie je vždy pre nich 

jednoduché dostaviť sa na termín vhodný iba pre starostu a preto by bolo vhodné, aby sa 

starosta obce prispôsobil poslancom a občanom obce.  

 

Výzvu podpísali štyria poslanci: Ing. Ďuriač Tibor, Ing. Jánošík Juraj, Ing. Michalička Boris, 

Bc. Zápotočná Dana . Podpísaná výzva tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ďalej poslanec Ing. B. Michalička predložil dôvodovú správu, nakoľko ako poslanci OZ 

viackrát deklarovali, že budú organizovať aspoň raz ročne zhromaždenie obyvateľov obce a 

naši obyvatelia požadujú za potrebné organizovať pravidelné stretnutie samosprávnych 

orgánov obce s občanmi a obdobné stretnutia prebiehali aj uplynulé roky.Považujem za 

potrebné urobiť aj tento rok takéto zhromaždenie obyvateľov obce aj napriek skutočnosti, že 

každé zasadnutie Obecného zastupiteľstva je verejné a všetci občania sa ho môžu slobodne 

zúčastňovať. Po dohode s poslancami a starostom obce o termíne verejného zhromaždenia  

navrhol, aby Obecné zastupiteľstvo v Bobote schválilo v zmysle zákona 369/1990 Zb., § 11, 

odsek (4), písmeno f) zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce Bobot na termín v sobotu 

8.3.2014 o 14.00 hod. 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

V zmysle zákona 369/1990 Zb., § 11, odsek (4), písmeno 

f) zvolanie zhromaždenia obyvateľov obce Bobot na 

termín v sobotu 8.3.2014 o 14.00 hod. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

Prítomný p. A. Fiala sa spýtal starostu obce, či by nemohol vyzvať predstavenstvo COOP 

Jednoty Trenčín na opravu fasády budovy oproti KD, nakoľko oni ako zástupcovia obce 

a členovia COOP Jednoty nemôžu presadiť na rokovaniach so súčasným predsedom COOP 

Jednoty  opravu budovy. 

 

Starosta sa vyjadril, že on už vyzýval viackrát  predstavenstvo COOP Jednoty, ale na budove 

spravili len drobné opravy, ktoré ohrozovali občanov a to bolo všetko.  List môže ešte raz 

napísať, ale nie je jeho povinnosťou starať sa o cudziu budovu, to by mali urgovať 

funkcionári COOP Jednoty. 

 

Pani Čerňanská predseda DHZ sa spýtala starostu obce Ľ. Tunegu, prečo sa nezúčastnil 

schôdze DHZ, na ktorú ho osobne pozvala. Starosta obce sa vyjadril, že on sa nemusí 

zúčastňovať každej schôdze . 

Zároveň p. Čerňanská povedala starostovi  obce Ľ Tunegovi , že bola na návšteve v Nitre 

a cudzia osoba, ktorá nebýva v Bobote jej povedala , že starosta obce Bobot robí všetko preto 

aby ju odvolal z funkcie predsedu DHZ. Starosta sa vydaril, že klame a zavádza a vyzval p. 

Čerňanskú, aby to čo povedal dokázala a osoba ktorá to povedala mu to povedala priamo do 

očí, pretože to nie je pravda. 

 

Pán L. Sokolík sa spýtal pána starostu kde sú peniaze ktoré boli vybrané na dobročinnej akcii 

dňa 31.12.2013 naznačil, či si ich pán starosta dal do vlastnej kasy. Ďalej mu vytkol, že 

nevinšoval Nový rok ako býva v našej obci zvykom.   
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P. Bartošová na vyhlasovanie vinšu Nového roka poznamenala, že za obdobie ktoré pracuje 

na obecnom úrade  ešte sa nestalo , že by súčasný starosta Ľ. Tunega  ani bývali starosta p. J. 

Šimon vyhlasoval gratuláciu , vždy gratuláciu vyhlásila osoba , ktorá po novom roku prvý 

krát hlásila do rozhlasu (väčšinou  p. Hložová  alebo p. Bartošová) 

 

Na záver rokovanie OZ starosta obce Ľ. Tunega povedal, že poslanci OZ mu môžu zakázať 

preplácanie telefónu či auta , ale nemôžu ho donútiť aby konal protiprávne a aby odvolal  

riaditeľa ZŠ Bobot bez zákonných dôvodov. 

 

8. Záver 

Nakoľko nebolo žiadnych ďalších pripomienok a dotazov, starosta obce poďakoval 

poslancom a všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil. 

 

V súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov p o z a s t a v u j e m výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Bobot zo 

dňa 22. 1. 2014 číslo 4/2014 pretože sa domnievam, že odporuje zákonu a je pre obec zjavne 

nevýhodné, a preto uznesenie nepodpisujem v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Starosta obce:   p. Ľubomír Tunega  ____________________________ 

 

Zapisovateľ:   p. Marcela Bartošová  ____________________________ 

 

 

 

Overovatelia zápisnic  p. Ing. Tibor Ďuriač  ____________________________ 

 

    p. Bc. Dana Zápotočná ____________________________ 
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STAROSTA OBCE BOBOT 
 

 
Pozastavenie výkonu uznesenia 

Obecného zastupiteľstva v obci Bobot zo dňa 22. 1. 2014 
 
 V súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
 

p o z a s t a v u j e m 
 

výkon uznesenia č. 4/2014 zo dňa 22. 1. 2014 
pretože sa domnievam, že  odporuje zákonu a je pre obec zjavne nevýhodné a preto  
uznesenie nepodpisujem v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Obec Bobot nemá zriadenú obecnú radu, preto nie je možné  pred pozastavením 
výkonu  uznesenia jeho prerokovanie v obecnej rade v súlade s § 13 ods. 6 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Odôvodnenie: 
Obecné zastupiteľstvo  v Bobote k bodu č. 5-Situácia v ZŠ Bobot na rokovaní dňa 
22. 1. 2014 prijalo uznesenie č. 4/2014 v znení:  
„OZ v Bobote schvaľuje: 
 Zrušenie svojich nasledovných uznesení: 
Uznesenie č.73/2013 z 13.12.2013 – rozpočet obce Bobot na rok 2014 , čím bude 
obec Bobot v rozpočtovom provizóriu 
Uznesenie č. 3/2011 z 21.1.2011 – starostovi Tunegovi Ľ . finančný limit 300 € 
jednorázovo a sumárne 500 € mesačne 
Uznesenie č. 5 z ustanovujúceho zasadnutia 27.12.2010  
1.starostovi obce Tunegovi Ľ . preplácanie mobilného telefónu v hodnote 33,20 € 
2.starostovi obce používanie a preplácanie súkromného motorového vozidla na 
služobné účely 
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci“ 
    
Znenie uznesenia, ktoré bolo prijaté, je v rozpore so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v rozpore so zákonom č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  § 4, § 9, § 11. 
 
 
V Bobote 29. 1. 2014 
 
       
 

                                      Ľubomír Tunega 

         starosta obce 
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