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Prezenčná listina  

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

   

Poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka  

 Ing. Peter Gardian   

 Ľuboš Hloža ospravedlnený 

 Ing. Juraj Jánošík  

 Ing. Pavol Koreň   

 Ing. Boris Michalička  

 Bc. Dana Zápotočná  

   

Hlavná kontrolórka: Ing. Veronika Filinová  

   

Zapisovateľka: Bc. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   
 
 

 

 

 

Návrh programu rokovania 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ medzi mestom Bánovce nad 

Bebravou a obcou Bobot 
4. Došlá pošta 
5. Rôzne 
6. Záver 
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1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce pani Danka Ďuriačová, ktorá 
konštatovala, že je prítomná nadpolovičná  väčšina  poslancov OZ, a preto sa môže rokovanie 
OZ začať. Privítala prítomných poslancov OZ a prítomných občanov obce Bobot. 
 
Starostka navrhla overovateľov zápisnice: 

- Ing. Pavol Koreň 
- Ing. Juraj Jánošík 

 
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka obce p. Bc. Marcelu Bartošovú. 
 

U z n e s e n i e  č .  4 9 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 
Overovateľov zápisnice Ing. Pavla Koreňa a Ing. Juraja 
Jánošíka. 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
Následne starostka obce pani D. Ďuriačová oboznámila všetkých prítomných s návrhom 
programu rokovania tohto zasadnutia. Starostka obce navrhla zmenu programu, doplniť 
samostatný bod programu: 
Bod č. 4: VZN č.1/2015 Povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán. 
 
Ing. V. Filinová hlavná kontrolórka navrhla doplnenie programu: 
Bod č. 3 : Správy hlavnej kontrolórky 
 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Program rokovania obecného zastupiteľstva 17.4.2015  
v znení: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Správy hlavnej kontrolórky 
4. VZN č.1/2015 Povinnosť vypracovať a 

aktualizovať povodňový plán 
5. Rôzne 
6. Záver 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
Proti : 0 
Zdržal sa: 0 

2. Kontrola uznesení 

Starostka obce pani Danka Ďuriačová prečítala poslancom OZ a prítomným kontrolu 
uznesení: 
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Zasadnutie OZ 18.10.2013 
 
Uznesenie č. 47/2013  
Schválenie vstupu do občianskeho 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. 
 
Uznesenie č. 49/2013 
Schválenie zmeny v zakladateľskej listine Bobot – Stav, s. r. o., aby valné zhromaždenie 
zastupovalo obecné zastupiteľstvo – uznesenie trvá. 
 
Zasadnutie OZ 11.8.2014 
 
Uznesenie č. 56/2014 
Schválenie rozšírenia uznesenia č. 42/2014 – vykonanie kontroly akcie – výmena okien na 
budovách TJ, zdravotné stredisko, požiarna zbrojnica, oprava domu smútku, oprava KD – 
uznesenie trvá. 
 
Zasadnutie OZ 12.9.2014 
 
Uznesenie č. 61/2014 
Schválenie výstavby ČOV pre bytový dom 16 BJ Bobot – uznesenie trvá. 
 
Zasadnutie OZ 23.1.2015 
 
Uznesenie č. 21/2015 
Preverenie skutočnosti ohľadom priebehu opráv požiarnej zbrojnice a výberového konania 
hlavnou kontrolórkou do budúceho OZ – uznesenie trvá – predmetom zasadnutia OZ 
17.4.2015. 
 
Uznesenie č. 22/2015  
Hlavná kontrolórka obce Ing. Veronika Filinová zistí a predloží OZ do jeho budúceho 
zasadnutia predbežný stav účtovníctva spoločnosti Bobot – Stav, s. r. o. – uznesenie trvá – 
predmetom zasadnutia OZ 17.4.2015. 
 
Uznesenie č. 23/2015 
Zásady hospodárenia s majetkom obce – uznesenie trvá. 
   
Uznesenie č. 32/2015  
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok roku 2015: 6.3.2015, 17.4.2015, 
29.5.2015, 26.6.2015 – uznesenie sa plní priebežne podľa harmonogramu. 
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Uznesenie č. 36/2015 
Zmena prílohy č.1 k VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný 
kalendárny rok na úseku školstva – uznesenie splnené. 
 
Uznesenie č. 37/2015 
Nájomná zmluva uzatvorená medzi obcou Bobot v zastúpení starostkou obce a p. M. 
Briliakovou a p. Fábrym so zapracovanými pripomienkami poslancov OZ – uznesenie 
splnené. 
 
Uznesenie č. 38/2015 
Odpredaj parcely č. 681/20 spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. na účely výstavby 
trafostanice na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej dňa 25.2.2014 za cenu 100 €. Parcela 
681/20 je novovytvorená a leží na parcele 681/3 registra KN C, pod ktorou leží parcela 
1014/3 registra KN E, vo vlastníctve obce, uvedená na LV číslo 830 – uznesenie trvá. 
 
Uznesenie č. 39/2015 
Súhlas so zriadením vecného bremena na pozemkoch, ktoré sú výlučne vo vlastníctve obce na 
účely vedenia VN na parcelách č.: 
KN C 220/2 –LV395 
KN E 1014/3 – LV830 
KN E 1027/51 – LV 830 
KN E  1027 – LV 
– uznesenie trvá. 
 
Uznesenie č. 40/2015 
Vzdanie sa odmien za vykonávanie činnosti poslanca OZ – uznesenie splnené. 
 
Uznesenie č. 41/2015 
Uzatvorenie zmluvy s bezpečnostným technikom p. M. Ďuráčim – uznesenie splnené. 
 
Uznesenie č. 42/2015 
Zrušenie VZN č. 6/2011 VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán 
záchranných prác PO a FO, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou – uznesenie 
splnené. 
 
Uznesenie č. 43/2015 
Odstránenie železných zábran pred areálom MŠ a ZŠ a odstránenie oplotenia v areáli MŠ 
a ZŠ – uznesenie trvá. 
 
Uznesenie č. 44/2015 
Preplácanie mesačného paušálu súkromného mobilného telefónu v sume 30 €, ktorý starostka  
obce D. Ďuriačová využíva na služobné účely – uznesenie splnené. 
 
Uznesenie č. 45/2015 
Výberovú komisiu na výber nezávislého audítora v zložení členov finančnej komisie (Ing. B. 
Michalička, Ing. J. Jánošík, Mgr. A. Dúcka) – uznesenie splnené. 
 
Zasadnutie OZ 28.3.2015 
 
Uznesenie č. 48/2015 
Odkúpenie budovy č. 57 a pozemku o výmere 628 m2 od spotrebného družstva COOP 
Jednota v sume  5 500 € – uznesenie trvá. 
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3. Správy hlavnej kontrolórky 

Hlavná kontrolórka prečítala poslancom OZ a prítomným občanom správy z kontrolnej 
činnosti, ktoré jej dalo OZ za úlohu vypracovať uznesením č. 21/2015 a č.22/2015: 
 
Uznesenie č. 21/2015: 
Správa o preverení skutočnosti ohľadom priebehu opráv požiarnej zbrojnice – príloha č. 1 
 
Výsledkom kontroly hlavná kontrolórka konštatovala, že výberové konania prebehli 
štandardne a ceny zákaziek boli dodržané. Za nedostatok považuje skutočnosť, že objednávka 
na okná a dvere nebola zrealizovaná úplne (chýbajúce sieťky) a neboli odovzdané žiadne 
protokoly k uskutočneným prácam. 
 
Uznesenie č. 25/2015: 
Správa o preskúmaní stavu účtovníctva Bobot – Stav, s. r. o. – príloha č. 2 
 
Výsledkom preskúmania stavu účtovníctva hlavná kontrolórka nevidí podstatný dôvod na 
pokračovanie činnosti spoločnosti Bobot – Stav, s. r. o., ak má fungovať za rovnakých 
podmienok ako v predchádzajúcom roku. 
 

OZ v Bobote vzalo na vedomie: 
Správy hlavnej kontrolórky o preverení skutočnosti 
ohľadom priebehu opráv požiarnej zbrojnice a  
o preskúmaní stavu účtovníctva Bobot – Stav, s. r. o. 

4. VZN č.1/2015 Povinnosť vypracovať a aktualizovať 

povodňový plán 

Starostka obce predložila poslancom návrh VZN č. 1/2015 o povinnosti vypracovať a 
aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby, ktorý obec 
Bobot vypracoval na základe upozornenia prokurátora z Trenčína. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
VZN č. 1/2015 Povinnosť vypracovať a aktualizovať 
povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a 
fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť 
postihnutý povodňou (príloha č. 3). 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

5. Dohoda o zabezpečovaní záujmového vzdelávania v CVČ 

Bánovce nad Bebravou 

Starostka obce D. Ďuriačová informovala poslancov OZ o dohode o zabezpečovaní 
záujmového vzdelávania v CVČ Bánovce nad Bebravou, v ktorej žiadajú obec o poskytnutie 
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úhrady nákladov spojených s krúžkovou činnosťou (plavecký krúžok) v CVČ na deti s 
trvalým pobytov v Bobote (Tomáš Doktor a Ema Fialová). 
Finančný prepočet na dve deti našej obce je:  2 x 3 € za každé dieťa x 5 mesiacov = 30 €. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Dohodu o zabezpečovaní záujmového vzdelávania v CVČ 
medzi mestom Bánovce nad Bebravou a obcou Bobot 
(zverejnené na stránke obce Bobot – zverejnené 
dokumenty). 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

6. Došlá pošta 

(1) Sťažnosť p. Jozefa Kyselicu na p.Debnárovú 
Pani V. Debnárová s. č. 253 vyviedla zo svojho rodinného domu odpadovú rúru, z ktorej 
vypúšťa splaškovú vodu na hranicu pozemku p. J. Kyselicu. 
Poslanci OZ navrhli prešetriť sťažnosť stavebno-poriadkovou komisiou. 
 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Prešetriť sťažnosť p. Jozefa Kyselicu stavebno- 
poriadkovou komisiou. 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
(2) Žiadosť o udelenie prenájmu garáže v objekte zdravotného strediska 

Pán R. Mikuška požiadal obec Bobot o prenájom garáže za účelom parkovania auta a 
uskladnenie vecí (kolesá a pod.). 
Starostka obce uviedla, že v garáži je rôzny obecný stavebný materiál. Poslanec Ing. P. 
Gardian informoval poslancov, že v garáži sa nachádza plynový kotol, pri ktorom by sa  
z dôvodu bezpečnosti nemali nepovolané osoby zdržiavať. Starostka obce poznamenala, že 
priestory garáže podrobne prezrie a zistí, či je možné uzamknutie kotolne dverami a preverí 
možnosť prenájmu. 
 

(3) Pripomienka k oploteniu pozemku p. Jozefa Kyselicu 
Pán Ing. S. Gálik vzniesol pripomienku k oplotenie pozemku p. J. Kyselicu, ktorým by sa 
uzavrela ulička medzi p. Kyselicom (Bobot č. 254) a p. Ing. S. Gálikom (Bobot č. 316). 
Domnieva sa, že pozemok (ulička) podľa jeho dokladov, ktoré doložil  k rokovaniu, v 
minulosti neboli vo vlastníctve p. Kyselicu. 
Starostka obce sa vyjadrila, že z dokladov, ktoré p. J. Kyselica doložil k drobnej stavbe –   
oplotenie pozemku, je ako vlastník vedený p. J. Kyselica, čo preukazuje list vlastníctva, a 
preto mu obec nemôže zabrániť, aby si oplotenie vybudoval. 
Pán Kyselica poznamenal, že si je vedomý, že cez tento pozemok (uličku) vedie obecný 
vodovod a že v prípade poruchy bude musieť pracovníkov vpustiť na svoj pozemok. 
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(4) Žiadosť o odpustenie dane 
Správca farnosti Mgr. M. Kukla požiadal obec Bobot o odpustenie dane za budovu (bývalé 
pohostinstvo Marta) z dôvodu nevyužívania budovy. 
Nakoľko VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku nepripúšťa odpustenie 
dane, žiadosť nemohla byť schválená. 

7. Rôzne 

Starostka obce informovala poslancov OZ ako i prítomných občanov o činnostiach, ktoré sú 
rozpracované: 

- vypracovaný „Program rozvoja obce Bobot 2015 – 2023“ agentúrou 
(Trenčianska regionálna rozvojová agentúra Trenčín) – je to štúdia, ktorá je 
povinnou súčasťou každého projektu, pokiaľ sa obec bude uchádzať o dotácie, 
eurofondy, 

- uzatvorenie nových zmlúv na kalendárny rok 2015 s obvodným a zubným 
lekárom, 

- informovala o ďalšom návrhu vybudovania vedenia VN prípojky k  trafostanici 
k novému bytovému domu, nakoľko sa vyskytli problémy  po pôvodnej trase na 
základe projektovej dokumentácie, hľadá sa najvhodnejšie riešenie vedenia 
kábla VN, 

- zapojenie sa do projektu DCOM – decentralizácia obcí a miest (modernizácia 
verejnej správy), ktorá je financovaná z Ministerstva financií SR. Obec sa do 
projektu zapojila na skúšobnú dobu pol roka a v rámci projektu  obec dostala 
dva počítače, notebook a tlačiareň, 

- starostka obce informovala poslancov OZ, že v rámci EUROFONDOV vyšla 
výzva na verejné osvetlenie a predložila návrh mandátnej zmluvy so 
spoločnosťou AE group, s. r. o, ktorá slúži na výkon činností spojených s 
koncesiou verejného osvetlenia. Pokiaľ bude projekt na verejné osvetlenie 
zaradený a schválený pre našu obec, t. j. dostane uvedenú dotáciu, až vtedy by 
obec uhradila sumu 999 € za služby – obstaranie verejného osvetlenia, 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
Podpísanie mandátnej zmluvy so spoločnosťou AE group, 
s. r. o. za podmienok, že ak obec bude zaradená do 
projektu o dotácie na verejné osvetlenie, vyplatí sa suma    
999 € mandatárovi. 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
- starostka obce D. Ďuriačová navrhla poslancom OZ opätovne schváliť zrušenie 

uznesenia č. 19/2013 v znení: Podanie žiadosti na získanie dotačných zdrojov, 
spracovanie projektovej dotácie na výstavbu kanalizácie a ČOV (v hodnote cca 
5 000 €), nakoľko v zápisnici zo dňa 6.3.2015 z dôvodu administratívnej chyby 
nebolo zapísané hlasovanie poslancov OZ (Uznesenie č. 35/2015), 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 
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Zrušenie uznesenia č. 19/2013 v znení: Podanie žiadosti 
na získanie dotačných zdrojov, spracovanie projektovej 
dotácie na výstavbu kanalizácie a ČOV (v hodnote cca 
5 000 €). 
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
- poslanec Ing. B. Michalička navrhol jednorazovú dotáciu pre Farský úrad 

v Bobote v zastúpení Mgr. M. Kuklom na drobné opravy kostola v hodnote  
60 €, 

 
U z n e s e n i e  č .  5 6 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 
Dotáciu na opravu, obnovu kostola v hodnote 60 €.  
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
- starostka obce D. Ďuriačová v bode Rôzne prečítala poslancom OZ a 

prítomným občanom správu o stave obce po uplynutí prvých sto dní pôsobenia 
v úrade vo funkcii starostky obce (príloha č. 4). 

8. Záver 

Nakoľko sa nevyskytli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala 
poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť na zasadnutí a rokovanie OZ ukončila. 
 
 
 

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Koreň  

 Ing. Juraj Jánošík  

   

Starostka obce: Danka Ďuriačová  
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Príloha č.1  
 

SPRÁVA O PREVERENÍ SKUTOČNOSTÍ OHĽADOM PRIEBEHU 
OPRÁV POŽIARNEJ ZBROJNICE 

 

Na základe Uznesenia č.21/2015 prijatého dňa 23. 1. 2015 na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva Bobot som preverila priebeh opráv Požiarnej zbrojnice a výberového konania.  

Na Požiarnej zbrojnici bola vykonaná rekonštrukcia garáži vo výške 2 900 Eur 
a výmena okien a dverí v sume 2 230,38 Eur.  V prípade oboch akcií boli vyhlásené výberové 
konania, kde zvíťazili najlacnejší uchádzači. V prípade rekonštrukcie garáži vyhrala výberové 
konanie spoločnosť Bobot-stav. Stavebné práce boli vykonané a spoločnosť Bobot-stav nám 
vystavila faktúru na dohodnutú sumu (DF2014/169).  

Zákazku na výrobu a montáž okien a dverí pre objekty OZS (zdravotné stredisko), TJ ( 
TJ Tatran Bobot) a PZ  (Požiarna zbrojnica) vyhrala spoločnosť SIPOS s.r.o. v celkovej sume 
18 878 Eur. Súčasťou cenovej ponuky boli okrem okien a dverí i sieťky a žalúzie. Avšak nie 
všetky práce boli uskutočnené (chýbajúce sieťky, žalúzie – p. starostka už kontaktovala 
dodávateľa a dohodla termín dokončenia prác). Aj napriek nedokončeným prácam spoločnosť 
SIPOS s.r.o. vystavila faktúra za prevedené práce, dokonca v nižšej sume 18 784,26 Eur 
(DF2014/238). 

 Pre oboje investičné akcie neboli vyčlenené konkrétne prostriedky v pôvodnom 
schválenom rozpočte. Poslanci však schválili čerpanie z rezervného fondu. Dodatočne bola 
schválená zmena rozpočtu na rok 2014 na zasadnutí OZ dňa 12.12.2014. Toto uznesenie však 
nenadobudlo platnosť, nakoľko starosta obce nepodpísal zápisnicu zo zasadnutia 
v stanovenom termíne (nebol dodržaný § 12, ods. 11 a § 13, ods. 4a zákona č. 369/1990 Z. z. 
o obecnom zriadení). 

 Ďalší problém vidím v tom, že ani v jednom prípade neboli vystavené žiadne 
preberacie protokoly/protokoly o odovzdaní diela, záznamy o prevedených prácach ani nič 
podobné. 

 

ZÁVER 

Výberové konania prebehli štandardne, ceny zákaziek boli dodržané (v prípade objednávky 
okien bola finálna cena dokonca nižšia ako v cenovej ponuke). 
 
Za nedostatok považujem skutočnosť, že objednávka na okná a dvere nebola zrealizovaná 
úplne (chýbajúce sieťky). Ďalším nedostatkom je, že nám neboli odovzdané žiadne protokoly 
k uskutočneným prácam a prostriedky na tieto akcie neboli riadne schválené (neplatnosť 
uznesenia). 

 

Bobot 12.4.2015 

 

Vypracovala: Ing. Veronika Filinová 

hlavný kontrolór obce Bobot 
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Príloha č.2  
 

SPRÁVA O PRESKÚMANÍ STAVU ÚČTOVNÍCTVA Bobot-stav s.r.o. 

Na základe Uznesenia č.22/2015 prijatého dňa 23. 1. 2015 na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva Bobot som preskúmala stav účtovníctva spoločnosti Bobot-stav s.r.o.  

Spoločnosť so 100 %-ným vlastníctvom obce v roku 2014 dosiahla výnosy vo výške 
14 125,50 Eur. Prevažnú časť výnosov dosiahla z tržieb za predaj služieb  - 14 054,26 Eur. 
V uvedenom období vynaložila na svoju činnosť náklady v sume 12 061,43 Eur. Najviac 
prostriedkov spoločnosť vynaložila na stavebné práce v sume 3 952 Eur a stavebný materiál 
2 980,91 Eur – spolu 57 %. V poradí ďalším najväčším nákladom boli mzdové náklady 
(dohoda o pracovnej činnosti s konateľom) na úrovni 1 167,24 Eur. Spoločnosť Bobot-stav 
v roku 2014 dosiahla zisk na úrovni 2 064,07 Eur.  

Z uvedeného by sa mohlo zdať, že spoločnosť Bobot-stav je prosperujúca a mala by 
pokračovať vo svojej obchodnej činnosti. Na tomto mieste by som však zdôraznila, že Bobot-
stav dosiahol výnosy z predaja služieb vykonaných pre spoločnosť HYDROS Bánovce 
n/Bebravou v sume 5 172,50 Eur a pre Obecný úrad vo výške 7 278,97 Eur – spolu 12 451,47 
Eur (89 %). Okrem toho vykonala službu len pre I.M.D.K pekárne (1 462,79 Eur), 
Rímskokatolícka cirkev (88,49 Eur) a pre fyzickú osobu (5 Eur).  

Je potrebné si uvedomiť, že táto spoločnosť nedokáže sama poskytovať väčšinu svojej 
obchodnej činnosti, nakoľko zamestnáva iba konateľa. Na všetky služby s výnimkou pár 
drobných prác si najíma iných dodávateľov (miestnych živnostníkov). Ďalšou podstatnou 
skutočnosťou je, že spoločnosť Bobot-stav poskytovala služby viac-menej len pre obec 
(Obecný úrad i spoločnosť HYDROS). So spoločnosťou HYDROS Bánovce n/Bebravou 
mala uzatvorenú zmluvu o pohotovosti za 600 Eur/mesiac. V sledovanom období spoločnosť 
Bobot-stav dosiahla výnosy na úrovni 3 000 Eur (5x600 Eur). Keď sa nad tým hlbšie 
zamyslíme, keby nebolo tejto zmluvy, spoločnosť by sa nachádzala pravdepodobne v strate. 
Podľa slov pani starostky HYDROS Bánovce n/Bebravou mal záujem uzatvoriť totožnú 
zmluvu i na rok 2015. Pani starostka s tým nesúhlasila, nakoľko nechce, aby sa tieto výnosy 
spoločnosti Bobot-stav neskôr premietli do ceny nájomných bytov. 

Keďže obec je 100%-ným vlastníkom spoločnosti Bobot-stav, dosiahnutý zisk v skutočnosti 
ziskom nebol. Skôr by sa dalo hovoriť o presúvaní peňazí z jedného subjektu do druhého. 
Avšak nemožno zabudnúť na určité prínosy pre obec, a to poskytnutie pracovného miesta 
konateľovi, poskytnutie práce obyvateľom obce (najímaní živnostníci), nižšie náklady na 
stavebné práce v porovnaní s konkurenciou (nie som odborník, preto si netrúfam porovnať 
kvalitu prevedených prác v porovnaní s konkurenciou). 
 
ZÁVER 
   
 Na základe môjho preskúmania nevidím podstatný dôvod na pokračovanie činnosti 
tejto spoločnosti, ak má fungovať za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom roku 
2014.   
 
Bobot 12.4.2015 
 
Vypracovala: Ing. Veronika Filinová 

hlavný kontrolór obce Bobot 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 
 

- 12 - 

Príloha č.3  

O b e c  B o b o t  

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie  

1/2015 

Povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť 

postihnutý povodňou 
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Obecné zastupiteľstvo v Bobote na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a podľa § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov : 
 

 

 

 

 

 

vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie 

 

 

 

 

 
Návrh VZN č. 1/2015 vyvesené na obecnej tabuli dňa: 30.3.2015 
 
Návrh VZN č.1 /2015 zvesené z obecnej tabule dňa: 15.4.2015 
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Článok 1  

Úvodné ustanovenie 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vzťahuje na právnické osoby 
a fyzické osoby – podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou. 

Článok 2  

Povodňové záchranné práce 
 
Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho 
dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po 
povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach. 

 

(1) Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa 
odseku 1 sú: 

 
a) hlásna povodňová služba, 
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody 

ohrozenej povodňou, 
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou, 
d) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane 

výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok, 
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu 

a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou, 
f) evakuácia, 
g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých 

zvierat a iných odpadov, 
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami, 
i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z 

komunikácií, 
j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia, 
k) iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného 

prostredia vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. 
stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz obvodného úradu, obvodného úradu 
v sídle kraja alebo obce podľa osobitného predpisu počas mimoriadnej situácie. 

 

(2) Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa 
povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity. 

Článok 3  
 

Uloženie povinnosti právnickým osobám a fyzickým osobám - 
podnikateľom, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou 
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Článok 1 Na základe predbežného hodnotenia povodňového rizika môžu byť v obci 
Bobot postihnuté povodňou objekty týchto právnických osôb a fyzických osôb – 
podnikateľov (ďalej len „subjekty“):  

 
� LUDOPRINT, a. s. 
� Poľnohospodárske družstvo Bobot-Horňany 
� Potraviny spoločnosti COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 

 
Článok 2 Tieto subjekty sú povinné vypracovať svoj povodňový plán záchranných prác 

a jeden výtlačok zaslať starostovi obce Bobot do 30 dní od nadobudnutia účinnosti 
tohto VZN. 

Článok 4  

Povodňový plán záchranných prác 
 
Štruktúra povodňového plánu záchranných prác subjektu je nasledovná : 

 
1. Základné údaje o subjekte vrátane kontaktných osôb a telefónnych čísiel v pracovnom 

i mimopracovnom čase. 
 
2. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác 

� prehľad používaných a skladovaných nebezpečných látok, 
� organizačné opatrenia pre zmiernenie účinkov povodne, 
� určenie priestorov, do ktorých budú evakuované osoby, zariadenia a materiál. 
 

3. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami, 
vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu: 
� Obecný úrad Bobot, Bobot č. 56, 913 25, ou@bobot.sk, 0905311315, fax: 

032/6594831 
� Krízový štáb obce Bobot, Bobot č. 56, 913 25, ou@bobot.sk, 0905311315, fax: 

032/6594831 
� Okresný úrad životného prostredia Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 fax: 

032/7408610 
� Okresný úrad v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01, 032/7411111, fax: 

032/7434686 
� Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín, Jesenského 36, 

911 01, tel. a fax: 032/6521013 
� Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Trenčín, 

HVIEZDOSLAVOVA 3, 911 01, 032/7411440, 0905682247 
� Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, Trenčín, 032/6566111 – Fakultná 

nemocnica Trenčín  
� Dobrovoľný hasičský zbor Bobot, Bobot č. 166, 913 25, ou@bobot.sk, 

0908772524 
 
4. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác 

� zoznam vecných prostriedkov a osôb vyčlenených na výkon povodňových 
záchranných prác. 
 

5. Osoby zodpovedné za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami v povodňovom 
pláne záchranných prác 
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� titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za vykonávanie opatrení na ochranu 
pred povodňami v povodňovom pláne záchranných prác, jeho adresa, číslo 
telefónu a spôsob vyrozumenia, 

� titul, meno a priezvisko jej zástupcu v prípade neprítomnosti. 

Článok č.5 

Záverečné ustanovenia 
 
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Bobot dňa 
17.4.2015 uznesením číslo 52/2015. 
 
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
Bobot. 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.6.2015. 
  
Bobot 22.4.2015 
 
 

 
 
 

______________________ 
Danka Ďuriačová  

starostka obce 
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Príloha č.4  
 
Vážení spoluobčania! 
 

Dovoľte, aby som Vás poinformovala o stave obce po uplynutí prvých sto dní v úrade. 
Vzhľadom na to, že úrad som si prevzala sama, môžem povedať, že tieto dni boli 
zoznamovacie z pohľadu fungovania úradu. 

Bolo potrebné sa zoznámiť s úlohami, najmä s tými, ktoré zostali rozpracované, 
otvorené a nedokončené, ale verím, že i s týmito úlohami sa budem vedieť popasovať. Moja 
prvá cesta v januári viedla na základe pozvánky dychovej hudby Boboťanka na Novoročný 
koncert, ktorý hodnotím na veľmi dobrej úrovni. V tejto tradícii budeme pokračovať, 
obohatíme ho o pozvaných hostí aj iných účinkujúcich. Koncert bude mať benefičný 
charakter s cieľom podporiť istý zámer. 

Hneď na prvom OZ som predložila písomnú správu o prevzatí úradu aj 
s ekonomickým stavom účtu. 

Zúčastnila som sa na niekoľkých schôdzach poriadaných obecnými organizáciami, 
ktoré majú svoje opodstatnenie a význam. 

To, čo bolo nutné riešiť, bolo školstvo v obci. Bolo potrebné ho zastabilizovať, aby 
nám deti ostávali v obci, a pristúpiť k prehodnoteniu personálneho obsadenia pedagogických 
zamestnancov na základe podnetu rodičov a prostredníctvom rady školy. 

Prevzala som rozostavaný BD 16 (bytový dom), ktorého zhotoviteľom je Hydros 
Bánovce nad Bebravou a práce na ňom pokračujú podľa plánu. Čo však ostalo na pleciach 
obce, je prípojka VN (vysokého napätia), teda prípojka elektrickej energie k BD 16. Pre obec 
to znamená záväzok pomôcť vybudovať trafostanicu. V tomto smere doteraz nebolo konané, 
bola len podpísaná zmluva so Západoslovenskou distribučnou. Vyskytli sa problémy 
s vytýčením trasy elektrického vedenia, čo nás nútia k zmene projektovej dokumentácie, a to 
bude mať následne dopad na rozpočet obce. 

Rozpočet, s ktorým obec disponuje, nám neumožňuje vykonávať rozvoj obce 
z hľadiska rozvoja výstavby, rekonštrukcie, obnovy a zveľaďovania. Z tohto dôvodu bolo 
potrebné zhotoviť Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, prostredníctvom ktorého 
bude možné ľahšie sa uchádzať o prostriedky z fondov Rozvoja vidieka prostredníctvom 
eurofondov. Tento plán bude na roky 2015 – 2023, pred jeho ukončením bude predložený na 
OZ k pripomienkovaniu a následnému schváleniu. 

Tak ako som už spomenula, je takmer nemožné z vlastných finančných zdrojov robiť 
rozvojové zámery. Využila som výzvy z Programu rozvoja vidieka a podala som dve žiadosti, 
z ktorých jedna je z rezervy predsedu vlády na dobudovanie športového areálu v materskej 
škole, ktorý môžu využívať aj mamičky detí z obce na základe Prevádzkového poriadku. 
Druhá žiadosť bola podaná na individuálne potreby vlády na rekonštrukciu oplotenia celého 
areálu školy. Na čerpanie kapitálových výdavkov som podala žiadosť na dofinancovanie 
zateplenia ZŠ, na čo v minulom roku neboli pridelené finančné prostriedky. 

hcem sa uchádzať aj o ďalšie výzvy, ktorým však podlieha projektová dokumentácia. 
Z hľadiska efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami je nutné pristúpiť aj 
k znižovaniu energetickej náročnosti v jednotlivých prevádzkach, ako aj verejného osvetlenia. 
V oblasti VO by sme vedeli ušetriť viac ako polovicu nákladov. Z tohto dôvodu sa budeme 
uchádzať aj o výzvy tohto druhu alebo budeme hľadať možnosti využitia iných projektov. 
Pozitívne hodnotím činnosť poslancov, ich aktívny prístup k dianiu v obci. 

Vážení občania, mojím cieľom je byť k Vám bližšie, prijímať od Vás pripomienky, 
podnety a návrhy na zlepšenie fungovania obce. Chcem ešte zdôrazniť, že pracovníci 
obecného úradu sú tu pre Vás, chceme Vás informovať o zámeroch, plánoch našej obce. 

Vážení občania, v krátkosti som Vás poinformovala o mojich prvých skúsenostiach v 
úrade a verím, že úlohy, ktoré budú prichádzať, spoločne zvládneme. Zároveň Vás pozývam  
na stavanie 1. mája, ktoré sa bude konať dňa 30.4.2015 pred KD Bobot. 


