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Prezenčná listina z riadneho zasadnutia OZ dňa 16.05.2014  

 

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. Bc. Dana Zápotočná        

   

Hlavná kontrolórka: p. Ing. Veronika Filinová   

   

Zapisovateľ: p. Bc. Lukáš Jonis  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
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1. Otvorenie 

Otvorenie previedol starosta obce pán Tunega Ľubomír, ktorý privítal prítomných 

poslancov a občanov obce Bobot. 

 

Prítomní: 7 poslanci (p. Bc. D. Zápotočná, p. Ing. T. Ďuriač, p. Ing. J. Jánošík, p. Ľ. Hloža, p. 

J. Mokráň, p. Ing. B. Michalička, J. Marušek) 

 

Za overovateľov zápisnice určil starosta obce p. Bc. Danu Zápotočnú a Jozefa 

Marušeka.  

 

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

OZ v Bobote schvaľuje:  

Overovateľov zápisnice: p. Bc. Danu Zápotočnú a Jozefa 

Marušeka. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

Za zapisovateľa určil starosta obce p. Bc. Lukáša Jonisa. 

 

Starosta Ľ. Tunega prečítal poslancov OZ program rokovania, ktorým by sa malo 

zasadnutie OZ riadiť. 

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie finančnej čiastky na výrub a orez stromov v areáli cintorína 

4. Schválenie finančnej čiastky na opravu priestorov požiarnej zbrojnice – murárske a 

maliarske práce, oprava omietok   

5. Schválenie prenájmu ornej pôdy a pasienkov vo vlastníctve obce Bobot, ktoré sa 

nachádzajú v katastrálnom území Bobot a Bobotská Lehota 

6. Rôzne 

7. Došlá pošta 

8. Záver 

  

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

OZ v Bobote schvaľuje:  

Program rokovania OZ. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 
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2. Kontrola uznesení 

Starosta obce na úvod tohto bodu rokovania vyjadril názor, že kontrolu uznesení 

väčšinou číta hlavný kontrolór obce, pričom teraz ho zastupuje kontrolná komisia a z toho 

vyplýva, či by nemal kontrolu uznesení prečítať prítomný predseda tejto kontrolnej komisie p. 

Ing. A. Doktor. Poslanci sa vyjadrili, že to nie je nutné a preto zapisovateľ p. 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 dotácie na výstavbu kanalizácie a ČOV( v hodnote cca 

5000 eur) - uznesenie trvá 

 

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 
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- 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. 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 splnené 

 

Zasadnutie OZ 12.3.2014 

 

- uznesenie č. 9/2014 – schválenie prílohy VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva – uznesenie 

splnené 

 

- uznesenie č. 10/2014 – schválenie zmien rozpočtu obce Bobot na rok 2014 : 

 výnos dane z príjmov – zmena z 188 850,- € na 177 380,- € 

 finančné operácie – zmena z 29 533,- € na 41 660,- € 

                  -     uznesenie splnené 

 

- uznesenie č. 11/2014 – neschválenie priestorov v areáli Materskej školy Bobot 

I.M.D.K Trenčín na predajňu pekárenských výrobkov- výkon tohto uznesenia bol 

starostom obce Bobot Ľ. Tunegom pozastavený 

 

- uznesenie č. 12/2014 – zrušenie uznesenia č.3/2014 z 21.1.2011 starostovi Ľ. 

Tunegovi zrušiť limit 300,- € jednorázovo a 500,- € sumárne na mesiac – výkon 

tohto uznesenia bol starostom obce Bobot Ľ .Tunegom pozastavený 

 

- uznesenie č. 13/2014 – schválenie zrušenia uznesenia č.5/2010 z 27.12.2010 

1.) preplácanie mobilného telefónu v hodnote 33,20 € mesačne 

2.) používanie a preplácanie súkromného vozidla na služobné účely -  výkon 

tohto uznesenia bol starostom obce Ľ. Tunegom Bobot  pozastavený 

 

- uznesenie č. 14/2014 – schválenie vytvorenia kontrolnej komisie  v zložení Ing. 

Anton Doktor  ( predseda),  Ing. Juraj Jánošík ( člen), Ing. Boris Michalička  (člen) 

počas zastupovania hlavnej kontrolórky, ktorá je na materskej dovolenke - 

uznesenie splnené 

 

- uznesenie č. 15/2014 – schválenie plánu zasadnutí rokovania OZ – uznesenie 

splnené 

16.5.2014 o 19,00 hod. 

27.6.2014 o 19,00 hod. 

12.9.2014 o 19,00 hod. 

17.10.2014 o 19,00 hod. 

14.11.2014 o 19,00 hod. 

 

-   uznesenie č. 16/2014 – schválenie odpustenia poplatku DHZ Bobot vo výške   

     102,45  € v súvislosti s akciou „ fašiangy a zabíjačka“ - uznesenie splnené 
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3. Schválenie finančnej čiastky na výrub a orez stromov 

v areáli cintorína 

 Starosta obce Bobot p. Ľubomír Tunega na úvod tohto bodu informoval poslancov 

OZ, že poslanci OZ už dlhodobo vedeli, aká situácia je v areáli cintorína, v dôsledku čoho už 

v novembri 2013 stavebná komisia mala dať stanovisko k danému problému. Následne 

zdôraznil, že stavebná komisia k danému problému dodnes nezaujala žiadne stanovisko. 

Starosta obce povedal, že nakoľko bolo nutné situáciu riešiť, uskutočnilo sa výberové konanie 

na dodávateľa tohto výrubu a orezu stromov. Bol vybraný uchádzač s cenovou ponukou 1600 

€, práce už boli vykonané, pričom starosta podotkol, že časť tejto sumy už bola uhradená (dve 

splátky). Taktiež starosta p. Ľ. Tunega dal návrh na schválenie ešte čiastky 990 € na orez 

stromov - lipy pri potoku - oproti domu rodine Ďuranových. Dôvodom návrhu je, že p. 

Ďuranová sa dlhodobo bojí o to, že jej môžu spomínané stromy, resp. nejaký konár zo 

stromov poškodiť rodinný dom. 

  

K tejto téme mal otázku pán poslanec Ľ. Hloža, ktorý sa spýtal starostu o akú firmu sa 

jedná. Starosta na to zareagoval, že výrub a orez stromov v areáli cintorína vykonávala firma 

p. Bereša, ktorá bola so spomínaných ponúk najlacnejšia a v danom termíne aj 

najprístupnejšia.  

  

Starosta obce Bobot podotkol a zdôraznil, že tým, že sme daný výrub a orez stromov 

v areáli cintorína urobili, sme predišli neskutočným škodám na majetku majiteľov hrobov 

(určite takmer 0,5 milióna SK). Ďalej znovu zopakoval, že stavebná komisia nebola schopná 

dať od novembra 2013 stanovisko k danej problematike. 

  

K danej téme sa vyjadril aj poslanec Ing. B. Michalička, ktorý povedal, že je pravda, 

že dané práce bolo nevyhnuté vykonať, ale podľa jeho názoru už poslanci OZ nemajú o čom 

hlasovať (mal na mysli dodatočné schválenie finančnej čiastky 1600 Eur), keďže už 

dodávateľ a cena boli určené a dané práce vykonané. Starosta obce na to zareagoval, že 

jednoducho to bolo treba spraviť čo najrýchlejšie, pričom teraz už len žiada o dodatočne 

schválenie 1600 Eur.  

 

K slovu sa dostala aj p. M. Čerňanská, ktorá skonštatovala, že táto téma výrubu 

stromov tu už bola pred tromi rokmi, keď ešte p. Mikušová žiadala Obecný úrad v Bobote 

o orez stromov na cintoríne, pričom jej bolo povedané, že orez stromov sa uskutoční až vtedy 

keď bude povolenie.  

 

Po intenzívnej diskusii dal starosta obce p. Ľubomír Tunega hlasovať. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančnú čiastku 990 € na orez stromov - lipy pri potoku – 

oproti domu rodine Ďuranových.  

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančnú čiastku 1600 € na výrub a orez stromov v areáli 

cintorína. 
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Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci (p. Bc. D. Zápotočná, 

p. Ľ. Hloža, p. J. Mokráň, J. Marušek)  

             Proti: -  

  Zdržali sa: (p. Ing. T. Ďuriač, p. Ing. J. Jánošík, p. Ing. B. 

Michalička) 

 

4. Schválenie finančnej čiastky na opravu priestorov 

požiarnej zbrojnice – murárske a maliarske práce, oprava 

omietok   

Starosta obce Bobot p. Ľ. Tunega informoval poslancov OZ, že Dobrovoľný hasičský 

zbor Bobot žiada o opravu garáži požiarnej zbrojnice, pretože po rekonštrukcií strechy sú 

steny garáži pozatekané a je opadaná omietka. Následne dal slovo p. M. Čerňanskej, 

predsedovi DHZ, aby poslancom OZ vysvetlila danú situáciu.  

Pani M. Čerňanská v krátkosti poinformovala poslancov OZ, že garáže požiarnej 

zbrojnice sa nachádzajú v zlom technickom stave (opadaná omietka a pod.), pričom najskôr 

by navrhovala, aby sa spravila jedna garáž a potom druhá. Podotkla, že starosta obce jej 

povedal, že na danú rekonštrukciu je potreba spraviť výberové konanie. Ďalej pokračovala, že 

by bola veľmi rada, keby sa spravila rekonštrukcia stien a plafónov garáži požiarnej zbrojnice 

ešte do  začiatku Osláv 120. výročia založenia DHZ. Vyjadrila sa, že by chcela taktiež v rámci 

týchto rekonštrukcií vymeniť dvere a okná (jedno spredu a dve zozadu) na budove požiarnej 

zbrojnice. 

Starosta následne informoval poslancov OZ, že spomínaná rekonštrukcia hasičských 

garáži (vystierkovanie a vymaľovanie) bola nacenená Bobot – Stavom s.r.o. a  v zmysle 

cenníku to bolo nacenené na sumu cca 3000 Eur. Pričom povedal, že sa urobí výberové 

konanie, v ktorom sa vyberie ponuka s najnižšou cenou. 

Poslanec Ing. Ďuriač podotkol, že spomínanú rekonštrukciu garáži treba spraviť 

v takom režime, aby to bolo čo najlacnejšie. 

Následne dal starosta obce Bobot Ľubomír Tunega hlasovať. 

 

   

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

OZ v Bobote schvaľuje:  

Finančnú čiastku 3000 € na rekonštrukciu garáži požiarnej 

zbrojnice. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

   

5. Schválenie prenájmu ornej pôdy a pasienkov vo 

vlastníctve obce Bobot, ktoré sa nachádzajú 

v katastrálnom území Bobot a Bobotská Lehota 

Starosta obce Bobot Ľ. Tunega začal na úvod tohto bodu rokovania s tým, že po 

dlhodobej práci a hľadaní čo obec Bobot vo svojom majetku má, sa došlo k záveru, že obec 
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Bobot vlastní 66,9 ha ornej pôdy a pasienkov už X rokov, pričom povedal, že doposiaľ sme za 

prenájom týchto pozemkov nedostali nič, pretože sme nemali uzatvorenú žiadnu zmluvu 

o nájme týchto poľnohospodárskych pozemkov. Týmto starosta otvoril diskusiu o danej 

problematike. 

Ing. Michalička sa spýtal starostu obce, či už máme nejakých záujemcov. Starosta na 

to zareagoval, že poľnohospodárske družstvo má okamžitý záujem, pričom uviedol, že zatiaľ 

sú dvaja záujemcovia. Ďalej starosta vysvetlil poslancom OZ, že obec Bobot týmto 

prichádzala ročne o cca 2200 Eur. Ing. Ďuriač sa spýtal, že či Poľnohospodárske družstvo 

vedelo o tom, že kto je vlastník spomínaných pozemkov. Starosta na to reagoval, že táto 

otázka je momentálne nepodstatná a povedal, že podstatné je to, že chybu spravila obec Bobot 

tým, že sa o to vôbec nezaujímala a nemala uzatvorenú žiadnu zmluvu o nájme. Následne na 

to zareagoval poslanec Ing. B. Michalička, že podľa jeho názoru sa jednoducho zverejní 

ponuka na prenájom spomínaných pozemkov a následne sa vyberie ponuka s najlepšou cenou, 

pričom sa samozrejme bude prihliadať na to, že doteraz pozemky užívalo poľnohospodárske 

družstvo a pod. 

Spomínanú problematiku zhrnul poslanec Ing. Michalička s tým, že navrhuje zverejniť 

inzerát na prenájom spomínaných pozemkov, pričom na základe došlých ponúk sa na budúce 

OZ vyberie najlepšia, pre obec najvýhodnejšia ponuka. 

Následne dal starosta obce o tom hlasovať. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje:  

Zverejniť inzerát na prenájom obecných pozemkov vo 

výmere 66,9 ha a na základe ponúk schváliť na ďalšom 

OZ najlepšiu, pre obec najvýhodnejšiu ponuku.  

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

6. Rôzne 

Starosta Ľ. Tunega informoval poslancov OZ, že navrhuje Ing. Jozefovi Gálikovi 

udeliť čestné občianstvo pri príležitosti jeho životného jubilea 70 rokov života, ktoré oslavuje 

tento rok. Pričom taktiež navrhuje, aby sa na hody 2014 udelilo čestné občianstvo „in 

memoriam“ p. Albínovi Žákovi, ktorý daroval obci Bobot lipu na zhotovenie sochy sv. 

Mikuláša. 

  

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Udelenie čestného občianstva Ing. Jozefovi Gálikovi 

a udelenie čestného občianstva „in memoriam“ Albínovi 

Žákovi. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

Starosta obce Bobot ďalej informoval poslancov OZ o možnosti získať pre obec Bobot 

jedno osobné motorové vozidlo za cenu 1 Euro. Jednalo by sa o vozidlo, ktoré policajný zbor 

v tomto roku vyraďuje zo svojej evidencie. Podmienkou získania tohto vozidla je to, že auto 

je potrebné opraviť v max. cene 3000 Eur vo vlastnej opravovni policajného zboru 

v Bratislave. Jednalo by sa o takú údržbu, aby auto prešlo STK, emisnou kontrolou a  bolo tak 

bezpečné a premávky schopné. 

Poslanec Ing. Ďuriač podotkol, ohľadom tejto otázky to, že je treba pri výbere 

takéhoto osobného motorového vozidla brať do úvahy značku auta, pretože od značky auta 
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závisí spotreba, tiež prípadné náhradne diely, oprava, údržba a pod. Taktiež vyjadril polemiku 

nad tým, že či je vhodné investovať do opotrebovaného auta s najazdenými niekoľko tisícami 

kilometrov, cca spomínaných 3000 Eur, alebo doplatiť nejaké tie peniaze a kúpiť nové auto.   

Poslanec Ľ. Hloža sa opýtal starostu obce, aký je systém výberu auta, resp. opravy 

auta. Starosta na to zareagoval, že jednoducho človek príde, vyberie si ktoré auto chce 

a následne ho oni pošlú do svojho servisu odkiaľ si ho už mi prevezmeme. 

Do diskusie sa opäť zapojil poslanec Ing. Ďuriač, ktorý skonštatoval, že sumou 3000 

Eur auto síce dajú do prevádzkyschopného stavu, ale len na dobu max. cca 2 roky, pričom 

keď kúpi človek napr. novú Fábiu za  cca 8000 eur, najbližších 10 rokov sa nemusí takmer 

o nič starať.  

 

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

OZ v Bobote neschvaľuje: 

Finančnej čiastky 3000 eur na zakúpenie (opravu) 

osobného motorového vozidla. 

Za uznesenie hlasovali: -  

             Proti: - 

  Zdržali sa: 7 poslanci 

 

7. Došlá pošta 

Starosta p. Ľ. Tunega dal zapisovateľovi Bc. Lukášovi Jonisovi prečítať list (žiadosť) 

od Svojpomocného klubu stomíkov ILCO Trenčín, v ktorom žiadajú obec Bobot tak ako 

každý rok o dotáciu 28 Eur na jedného člena klubu z našej obce. 

  

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Poskytnutie dotácie vo výške 28 Eur na jedného člena 

klubu z našej obce.  

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

 

Starosta p. Ľ. Tunega prečítal poslancom listy (žiadosti) od DHZ Bobot a následne 

požiadal predsedkyňu DHZ p. M. Čerňanskú o krátke poinformovanie poslancov OZ. 

  

Predsedkyňa p. M. Čerňanská následne informovala poslancov OZ, že DHZ v Bobote 

chce poriadať v dňoch 28.6. – 29.6 2014 Oslavy 120. výročia založenia DHZ Bobot. 

V súvislosti s oslavami sa bude konať aj „okresná hasičská súťaž“, ktorá sa uskutoční 

28.06.2014 v priestoroch futbalového ihriska. Na základe poriadania osláv požiadala aj 

o rekonštrukciu garáži požiarnej zbrojnice a o výmenu okien a dverí na budove požiarnej 

zbrojnice. Vyjadrila myšlienku, že podľa nej, keď sa už niečo prerába, nech sa to urobí naraz 

a všetko, čo najlepšie, aby s tým bolo na dlhší čas pokoj. V súvislosti s oslavami žiada DHZ 

obec aj o finančný príspevok, rovnako ako žiadala TJ Tatran Bobot keď oslavovala 70. 

výročie založenia klubu. Skonštatovala, že by bola veľmi rada, keby poslanci OZ odsúhlasili 

DHZ nejakú tu finančnú čiastku. Vysvetlila poslancom, že DHZ by chcel taktiež na vonkajšiu 

stenu - medzi garáže požiarnej zbrojnice umiestniť sošku sv. Floriana pri príležitosti 120. 

výročia založenia DHZ Bobot. 
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Poslanec Ing. Michalička skonštatoval, že na rekonštrukciu garáži sme už schválili 

čiastku 3000 Eur, v rámci rozpočtu má DHZ schválenú dotáciu v sume 2000 Eur, ktorá by 

mohla byť použitá na oslavy, pričom už len chýba odsúhlasiť čiastku na výmenu dverí 

a okien. Starosta obce Bobot dal následne hlasovať. 

 

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

OZ v  Bobote schvaľuje: 

Finančnú čiastku v celkovej výške 1500 Eur na výmenu 

okien a dverí na požiarnej zbrojnici.  

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

DHZ Bobot povolenie uskutočniť Oslavy 120. výročia 

založenia (vrátane uskutočnenia „Okresnej hasičskej 

súťaže“) a osadenie sošky sv. Floriana na vonkajšiu stenu 

požiarnej zbrojnice.   

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

 

 Starosta obce ďalej prečítal list, v ktorom Dobrovoľné združenie rodičov žiada 

povolenie na konanie rodičovskej zábavy „Majáles“ dňa 17.05.2014 a tiež o odpustenie 

poplatku za priestory KD a poplatky spojené s prípravou rodičovskej zábavy. Následne 

prečítal list v ktorom združenie žiada aj o finančný príspevok.  

Poslanec Ing. B. Michalička vyjadril názor, že si nemyslí, že by poslanci OZ museli 

schvaľovať povolenie na uskutočnenie rodičovskej zábavy Dobrovoľnému združeniu rodičov, 

keďže zábavu neporiada obec, ale dobrovoľné združenie. 

Starosta Ľ. Tunega následne informoval poslancov OZ, že sme ako obec doteraz 

odpúšťali poplatky nezákonne, pretože vo VZN nie je uvedené akým spôsobom sa poplatky 

odpúšťajú. Z toho vyplýva, že máme VZN vypracované zle, pričom aj príloha VZN je celá 

zlá. Povedal však, že ale týmto nenaznačuje, aby sa Dobrovoľnému združeniu rodičov 

poplatky v súvislosti s konaním rodičovskej zábavy „Majáles“ neodpustili. 

Následne dal starosta Ľ. Tunega hlasovať. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Odpustenie poplatku za priestory KD a poplatky spojené 

s prípravou rodičovskej zábavy Dobrovoľnému združeniu 

rodičov v súvislosti s konaním rodičovskej zábavy 

„Majáles“. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančný príspevok 100 Eur Dobrovoľnému združeniu 

rodičov v súvislosti s konaním rodičovskej zábavy 

„Majáles“. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 11 - 

 Po schválení uznesení starosta obce prečítal došlí list od Rímskokatolíckej cirkvi – 

Farnosť Bobot, v ktorom žiadajú o odpustenie dane zo stavieb v sume 55,660 Eur. Jedná sa o 

budovu nazývanú „Marta“, pričom žiadosť podali z dôvodu neužívania budovy a žiadneho 

zisku pre farnosť. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Odpustenie dane zo stavieb v hodnote 55,660 Eur 

Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Bobot. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

 

 Následne sa p. D. Sokolíková spýtala starostu obce Bobot ohľadne toho, ako je to 

s odkúpením pozemkov pod bytovkou na Bobotskej Lehote. Starosta na to zareagoval, že zo 

strany obce Bobot je všetko na poriadku, pričom obec má svoje pozemky vysporiadane. 

Starosta povedal, že už je len na záujemcoch, aby požiadali obec o odkúpenie a dali si 

vyhotoviť kúpno - predajnú zmluvu. Opakovane zdôraznil, že zo strany obce je všetko v 

poriadku, pričom pozemky obyvateľom bytovky predá „bez mihnutia oka“. Následne zaznela 

medzi pánom starostom, pani D. Sokolíkovou a p. M. Čerňanskou diskusia. Na záver sa 

starosta vyjadril, že nech prídu na budúci týždeň na Obecný úrad aj s predsedom bytového 

družstva p. Prekopom a celú vec prediskutujú a vyriešia. 

 

 Ďalej p. Maroš Michalička, konateľ spoločnosti Bobot – Stav s.r.o. položil pár otázok 

Ing. Antonovi Doktorovi, predsedovi kontrolnej komisie ohľadom jeho vypracovania 

Protokolu o kontrole. Následne začala búrlivá diskusia medzi oboma dotknutými stranami. 

V nej sa M. Michalička spýtal na to ako to myslel pán Ing. Doktor ohľadne cestovných 

nákladov - amortizácie (účtovanie auta), ktorú s.r.o. účtuje obci, keď je to všetko podľa 

úradného sadzobníka. Následne podotkol, že benzín nie je všetko, ako si myslí p. Ing. Doktor. 

Ing. Doktor mu vysvetlil, že mal na mysli to, že čím má obec vyšší náklad, s.r.o. má vyšší 

príjem a zisk sa generuje na obecnú s.r.o., čo je z hľadiska kontroly netransparentné, pretože 

s.r.o. je spoločnosť so 100 percentnou účasťou obce. M. Michalička na záver povedal, že 

jednoducho s.r.o. dostala určité základne ímanie s ktorým musí hospodáriť, aby sa nedostala 

do záporných čísiel. Taktiež aby sa mu aj investícia do auta vrátila. 

 

 Po intenzívnej diskusie sa o slovo prihlásil poslanec J. Mokráň, ktorý navrhol, aby sa 

do dielne, v ktorej sa nachádza veľmi málo náradia, zakúpilo potrebné náradie. Podotkol, že  

náradie ktoré tam je, je z veľkej časti súkromné, či už pána starostu, alebo zamestnancov 

a v neposlednom rade aj jeho. Preto navrhuje finančnú čiastku cca 600 Eur na zakúpenie 

potrebného náradia, ako napr. Gola sadu, zváračku, vŕtačku, nejakú vapku na čistenie, bežné 

kľúče, skrutkovače a pod. Povedal, že je ochotný ísť so zamestnancom obce p. M. 

Michaličkom nakúpiť do dielne spomínané náradie. K myšlienke sa rovnako pripojil aj 

poslanec Ľ. Hloža, súhlasil s návrhom a dokonca by súhlasil aj so sumou vyššou ako 600 Eur. 

Následne dal starosta hlasovať. 

         

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančnú čiastku 1000 Eur na nákup náradia na 

dovybavenie dielne obce Bobot. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 
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 Následne sa vrátilo rokovanie späť k téme o Protokole o kontrole, ktorý vypracoval 

Ing. Doktor. Tu mu konateľ spoločnosti M. Michalička vyčíta, že v správe o kontrole bolo 

zavádzanie poslancov OZ, tým, že tam napísal, že konateľ má uzatvorenú dohodu o pracovnej 

činnosti na stavebné práce na 40 hodín mesačne, pričom sa nejedná o pevnú sadzbu 

mesačných hodín, ale sa jedná v skutočnosti o max. počet hodín v mesiaci. Podotkol, že na 

Sociálnu poisťovňu sa od 10.03. posiela pracovný výkaz v ktorom je to zaevidované a p. Ing. 

Doktor to mohol vidieť na základe dokladov v účtovníctve. Do diskusie sa zapojil aj poslanec 

Ing. Michalička, ktorý povedal, že pokiaľ je to tak, malo by to byť uvedené v dohode 

a požiadal p. M. Michaličku, aby ukázal spomínanú dohodu a vec bude vyriešená. Následne 

M. Michalička povedal, že dôkaz toho sú mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne.  

 

 Na záver sa ešte p. Ing. Michalička vyjadril k tomu, že ich starosta informoval 

o rôznych nezákonných veciach, ktoré ako poslanci schvaľujú a schválili. Povedal, že preto 

by chcel vidieť zmluvu s firmou I.M.D.K., ktorá nie je zverejnená na internete. Starosta na to 

zareagoval, že zmluva na internete zverejnená je, poslal zapisovateľa pre zmluvu 

k nahliadnutiu a bolo potvrdené, že uvedená zmluva bola zákonne zverejnená.  

 

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. Bc. Dana Zápotočná   

 

 

p. Jozef Marušek  

   

Starosta obce: p. Ľubomír Tunega   

 

Zapisovateľ zápisnice : p. Bc. Lukáš Jonis  

 


