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Prezenčná listina  

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

   

Poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka  

 Ing. Peter Gardian  

 Ľuboš Hloža  

 Ing. Juraj Jánošík ospravedlnený 

 Ing. Pavol Koreň ospravedlnený 

 Ing. Boris Michalička  

 Bc. Dana Zápotočná  

   

Hlavná kontrolórka: Ing. Veronika Filinová ospravedlnená 

   

Zapisovateľka: Bc. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

Návrh programu rokovania 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosť – dodatok č. 2 (BD16 

Bobot) 

4. Schválenie VZN č. 2/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

a výške príspevkov v školských zariadeniach  

5. Schválenie zmien rozpočtu za II. kvartál 2015 

6. Schválenie knižničného a výpožičného poriadku, štatútu obecnej knižnice  a zriaďovacej 

listiny obecnej knižnice Bobot 

7. Prerokovanie platu starostky obce 

8. Vyhlásenie výberového konania hlavného kontrolóra obce 

9. Došlá pošta 

10. Rôzne 

11. Záver 
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1. Otvorenie 

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce pani Danka Ďuriačová, 

ktorá konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva,  

OZ je uznášaniaschopné, a preto sa môže začať. Privítala poslancov OZ, prítomných hostí a 

otvorila rokovanie. 

 

Ospravedlnení poslanci OZ:   Ing. Pavol Koreň 

      Ing. Juraj Jánošík 

Ospravedlnená hl. kontrolórka:  Ing. Veronika Filinová 

 

Starostka navrhla overovateľov zápisnice: Mgr. Andrea Dúcka 

p. Ľuboš Hloža 

 

Zapisovateľka zápisnice: Bc. Marcela Bartošová 

 

U z n e s e n i e  č .  8 7 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice Mgr. Andreu Dúcku a p. Ľuboša 

Hložu. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starostka obce prečítala návrh programu zasadnutia OZ a navrhla doplniť program o bod č. 9: 

„Projekt verejného osvetlenia obce“. Následne dala hlasovať za zmenu v programe zasadnutia 

s doplneným bodom č. 9. 

 

U z n e s e n i e  č .  8 8 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program rokovania riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 11. 9. 2015 v znení: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 

nehnuteľnosť – dodatok č. 2 (BD16 Bobot) 

4. Schválenie VZN č. 2/2015 o zápise dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky a výške 

príspevkov v školských zariadeniach  

5. Schválenie zmien rozpočtu za II. kvartál 2015 

6. Schválenie knižničného a výpožičného poriadku, 

štatútu obecnej knižnice  a zriaďovacej listiny 

obecnej knižnice Bobot 

7. Prerokovanie platu starostky obce 

8. Vyhlásenie výberového konania hlavného 

kontrolóra obce 

9. Projekt verejného osvetlenia obce 

10. Došlá pošta 

11. Rôzne 

12. Záver 
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Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 

2. Kontrola uznesení 

Starostka obce pani Danka Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení: 

 

Uznesenia č. 77/2015, č. 78/2015, č. 79/2015, č. 80/2015, č. 81/2015, č. 82/2015, č. 83/2015, 

č. 84/2015 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 26. 6. 2015 – splnené uznesenia 

 

 

23/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s majetkom 

obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ. Trvá 

38/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

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. Trvá 

39/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

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 Trvá 

69/2015 

OZ v Bobote schvaľuje : 

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena madzi správcom 

SR- Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p a obcou Bobot 

 Trvá 

 

73/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zakúpenie skenera vo výške 200 € 

 Trvá 

85/2015 

OZ v Bobote schvaľuje : 

Poveruje starostku obce D. Ďuriačovú vstúpiť do jednania 

s prenajímateľom zmluvy o nájme časti pozemkov a predkupnom práve 

s RNDr. P. Tarinom, M. Tarinoma P.Tarinom ml. o vypovedaní nájomnej 

zmluvy 

 Trvá 

86/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Harmonogram zasadnutí OZ v termínoch: 

11.9.2015 

23.10.2015 

20.11.2015 

11.12.2015 Trvá 
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3. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na nehnuteľnosť – 

dodatok č. 2 

Starostka obce informovala poslancov OZ o návrhu zmluvy o kúpnej zmluve na nehnuteľnosť 

so spoločnosťou HYDROS BÁNOVCE, spol. s r. o. (rozostavaný bytový dom DB 16), ktorý 

prekonzultovala podľa uznesenia č. 81/2015 zo dňa 26. 6. 2015 s právnym zástupcom.  

 

U z n e s e n i e  č .  8 9 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosť – 

dodatok č. 2 

             Za uznesenie hlasovali:  5 poslanci 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 

 

4.  Schválenie VZN č. 2 /2015 o zápise dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky a výške príspevkov 

v školských zariadeniach 

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia  č. 2/2015 bol vypracovaný na podnet Okresnej 

prokuratúry Trenčín, ktorá vykonala kontrolu VZN č. 5/2011 o zápise dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky a výške príspevkov v školských zariadeniach. V novom VZN sú 

zakotvené už aj príslušné zmeny, ktoré prinieslo nové doplnenie zákona č. 245/2008 zo dňa 

30. júna 2015. 

Poslanci k návrhu VZN č. 2/2015 nemali žiadne pripomienky  a návrh jednohlasne schválili.  

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

VZN č. 2/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky a výške príspevkov v školských 

zariadeniach ( príloha č.1) 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 

 

5. Schválenie zmien rozpočtu za II. kvartál 2015 

Ekonómka obce p. D. Lobotková predložila poslancom OZ správu o návrhu zmeny rozpočtu 

za II. kvartál 2015. 

 

Navrhnuté zmeny rozpočtu za II. kvartál 2015: 

 

1. Účelovo určené prostriedky (zo zdroja – ŠR) 

PRÍJMOVÁ ČASŤ: 
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 Položka EK 312001 – ÚPSVaR – projekt 50J: táto položka bola navýšená o 1 491 

eur z dôvodu prečerpania k 30. 6. 2015, t. z. prišli nám prostriedky na tento 

paragraf viac, ako sme mali  rozpočtované. Táto položka bude dorovnaná po 

skončení projektu na §50j k 30. 11. 2015, kedy sa príjem prostriedkov aj ich 

použitie dorovná. 

 Položka EK 312 12 – Prenesený výkon – školstvo, ZŠ – asistent: táto položka 

takisto vykazovala k 30. 6. 2015 prečerpanie o 195 eur. Bude dorovnaná po 

úprave pridelených prostriedkov, spolu s ostatnými finančnými prostriedkami 

z odboru školstva po nahlásení údajov pre EDUZBER k 15. 9. 2015. 

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ: 

 

 EK 611000 – Mzdy a platy – projekt 50j: navýšená o 301,25 eur z dôvodu 

prečerpania. Vzťahuje sa na príjem uvedený vyššie a bude dorovnaná k 30. 11. 2015, 

kedy skončí projekt na § 50j.                                                         

 

Tieto úpravy nepodliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom, nakoľko sa jedná 

o účelové prostriedky. Obecnému zastupiteľstvu sa iba dáva na vedomie táto zmena 

rozpočtu. 

 

2. Prostriedky z vlastných zdrojov obce (zdroj 41) 

 

PRÍJMOVÁ ČASŤ : 

 

 položka EK 292008 –  Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier: položka 

prečerpaná o 31,23 eur. Je to daň z výherných hracích automatov. Položku bude 

potrebné navýšiť ešte do konca roka, pretože daň chodí obci na účet každý mesiac.  

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ : 

 

 položka EK 632002 – DS – voda: položka prečerpaná k 30. 6. 2015 o 10,25 eur. 

Takisto ju ešte treba navýšiť do konca roka. 

 Položka EK 633006 – Všeobecný material – bežná réžia OÚ: navýšená takisto 

z dôvodu prečerpania k 30. 6. 2015 o 315,58 eur. Určite ju treba ešte navýšiť do 

konca roka.  

 Položka EK633016 – Príspevky, dary: aj táto položka vykazovala prečerpanie k 30. 6. 

2015 o 223,47 eur (potom som preúčtovala z nej 72 eur, ktoré tam nepatrili). Aj tu je 

treba zvážiť navýšenie do konca roka. 

 Položka EK712001 – Kúpa budov, objektov – je tu kúpa budovy COOP Jednota: 

položka je novovytvorená vo výške 5 500 eur.  

 

Tieto úpravy podliehajú schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom. 

Celková zmena rozpočtu v príjmovej časti  = + 1 717, 23 € 

Celková zmena rozpočtu vo výdavkovej časti = + 6 350, 55 € 
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U z n e s e n i e  č .  9 1 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote berie na vedomie: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2015 : 

Bežné príjmy   + 1686 € 

Bežné výdavky   + 301, 25 € 

 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2015: 

Bežné príjmy  + 31,23 €  

Bežné výdavky  + 549,30 € 

              Kapitálový výdavok  + 5 500 €  

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Ekonómka obce p. D. Lobotková tektiež predložila návrh zmeny rozpočtu na III. kvartál 

2015.  

 

Navrhnuté zmeny za III. kvartál 2015: 

 

1. Účelovo určené prostriedky (zo zdroja 111 – ŠR) 

 

             PRÍJMOVÁ ČASŤ : 

 

 Položka EK 312001 – Dotácia MFSR – oplotenie MŠ a ZŠ: treba vytvoriť novú 

položku na túto dotáciu, ktorá bola poskytnutá vo výške 7 100 eur. 

 

 VÝDAVKOVÁ ČASŤ: 

 

 EK 635006 – Výdavky na oplotenie MŠ a ZŠ: položka vytvorená vo výške 7 100 eur. 

 

 2.  Prostriedky z vlastných zdrojov obce (zdroj 41) 

 

PRÍJMOVÁ ČASŤ : 

 

 položka EK 212002 – Z prenájmu pozemkov – p. Kováč: novovytvorená položka vo 

výške 3 860 eur vzhľadom na podpísaný dodatok k zmluve. Na základe tohto dodatku 

bola vystavená faktúra za prenájom.  

 Položka EK 223001 – Za opatrovateľskú službu: novovytvorená položka na základe 

očakávaného príjmu vzhľadom k podpísanej zmluve o poskytovaní opatrovateľskej 

služby. Do konca roka sa očakáva príjem vo výške 480 eur. 

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ : 

 

 položka EK 637005 – Za vykonanie účtovného auditu: položka vytvorená vo výške 

960 eur na základe zmluvy. 

  Položka EK 637005 – Služba – verejné obstarávanie na zateplenie ZŠ: položka 

vytvorená vo výške 990 eur na základe zmluvy.  
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 Položka EK637005 – Služba – energetický audit budovy: položka na základe zmluvy 

vytvorená vo výške 300 eur. 

  Položka EK637005 – Štúdia – rekonštrukcia VO: položka vytvorená na základe 

zmluvy vo výške 675 eur.  

 

Celková zmena rozpočtu v príjmovej časti  = + 11 440 € 

Celková zmena rozpočtu vo výdavkovej časti = + 10 025 € 

 

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

OZ v Bobote berie na vedomie: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2015  

Bežné príjmy   + 7 100 €   

              Bežné výdavky  + 7 100 € 

 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10 /2015: 

Bežné príjmy  + 4 340  €  

Bežné výdavky  + 2 925  € 

              Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Pri schvaľovaní zmien rozpočtu poslanci navrhli presun finančných prostriedkov obce 

v nasledovných položkách: 

 z položky Všeobecný materiál – stavebný, iný presunúť 2000 €  do položky 

Všeobecný materiál – bežná réžia OÚ 

 navýšenie položky Príspevky, dary z 1000 € na 1 500 € (500 € presunúť z položky 

Všeobecný materiál – stavebný, iný)  

 

U z n e s e n i e  č .  9 3 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu položiek s úpravami: 

                                                        Všeobecný materiál – stavebný, iný: 2 500 € (zníženie) 

             Všeobecný materiál –bežná réžia  OU: 3 700 € (navýšenie) 

Príspevky, dary: 1 500 € (navýšenie) 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

6. Schválenie knižničného a výpožičného poriadku obecnej 

knižnice, štatútu knižnice a zriaďovacej listiny obecnej 

knižnice 

Podľa zákona č. 183/2000 Z. z o knižniciach a  zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení 

p. M. Bartošová predložila návrh na schválenie dokumentov obecnej knižnice, nakoľko tieto 

dokumenty doposiaľ neboli prijaté a schválené obecným zastupiteľstvom obce Bobot. 

Navrhované dokumenty: 

 Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice obce Bobot 
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 Štatút obecnej knižnice Bobot 

 Zriaďovaciu listinu obecnej knižnice Bobot 

 

Poslanci OZ k navrhovaným dokumentom nevzniesli žiadne pripomienky a dokumenty 

týkajúce sa obecnej knižnice schválili.  

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice obce 

Bobot, štatút obecnej knižnice a zriaďovaciu listinu 

obecnej knižnice Bobot (príloha č.2) 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

7.  Prerokovanie platu starostky obce 

Ekonómka obce p. D. Lobotková predložila poslancom OZ dôvodovú správu k prerokovaniu 

platu starostky obce. Podľa § 4 ods. 4 Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest vyplýva obecnému zastupiteľstvu 

povinnosť raz ročne prerokovať plat starostu. Podľa § 3 ods. 1 tohto zákona starostovi patrí 

plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Podľa § 4 ods. 2 môže obecné zastupiteľstvo tento 

plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. 

V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov je pre podmienky 

obce Bobot určený 1,65 násobok, čo v konečnom dôsledku predstavuje  plat starostky obce 

Bobot v sume 1 416 €. 

 

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

OZ v Bobote určuje: 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 

zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

podmienkach starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov plat starostke obce ako súčin 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za 

predchádzajúci kalendárny rok (v roku 2014 dosiahla 858 

Eur) a násobku podľa § 4 ods.1 bod 2. zákona č. 253/1994 

Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach 

obce predstavuje 1,65 násobok, t.j. plat vo výške 1416 €. 

             Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

8. Schválenie výberového konania hlavného kontrolóra obce 
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Hlavný kontrolór obce Bobot bol zvolený podľa § 18a ods. 5 Zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení na obdobie 6 rokov. Nakoľko funkčné obdobie súčasného hlavného 

kontrolóra končí dňom 17. 11. 2015, starostka obce vyzvala obecné zastupiteľstvo, aby  

vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra v súlade s § 18a ods. 2 Zákona 369/1990 Z. z. 

Poslanci OZ navrhli vyhlásiť termín konania výberového konania na hlavného kontrolóra 

obce Bobot dňa 6. 11. 2015 za nasledovných podmienok  : 

Požiadavky na uchádzača: 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

(1) ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie, 

(2) znalosť základných noriem samosprávy a účtovníctva, 

(3) prax vítaná. 

Náležitosti prihlášky: 

(4) osobné údaje kandidáta, 

(5) súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby, 

(6) profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením 

pracovnej pozície, 

(7) úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní, 

(8) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 

 

Pracovný úväzok: 0,5 hod. denne 

 

Deň konania volieb hlavného kontrolóra obce, ako aj požiadavky na uchádzača budú 

zverejnené na obecnej stránke obce Bobot a v úradnej tabuli obce. 

 

U z n e s e n i e  č .  9 6 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote vyhlasuje : 

V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby 

hlavného kontrolóra obce Bobot na funkčné obdobie 6 

rokov.  

Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Bobot  

vyhlasuje na 6. 11. 2015. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

9. Projekt verejné osvetlenie obce 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že spoločnosť AE group, s. r. o., na základe 

spracovanej svetelno-technickej štúdie verejného osvetlenia obce navrhuje schváliť uznesenie 

obecným zastupiteľstvom, aby mohla v našom mene predložiť žiadosť  na realizáciu projektu 

„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bobot„. 

Návrh uznesenia znie: 

 predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 

s názvom ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bobot", 

ktorý je realizovaný v obci Bobot, 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  
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 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu (163 393,02 Eur) a 

poskytnutého NFP (152 094,07 Eur) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

t. j. sumu 11 298,95 Eur. 
 

V súvislosti s projektom verejného osvetlenia obce starostka obce podala najaktuálnejšiu 

informáciu o financovaní, ktorú dostala pred rokovaním zasadnutia. Podľa týchto informácií 

by naša obec musela najprv sumu 163 393,02 € prefinancovať na základe zálohovej faktúry 

z vlastných zdrojov. Až po schválení NFP (nenávratného finančného príspevku) 

Ministerstvom hospodárstva SR by tieto finančné prostriedky boli pridelené do obecného 

rozpočtu.  

 

Vzhľadom na túto skutočnosť poslanci OZ označili návrh financovania projektu ako rizikový 

a pre našu obec nevýhodný, a preto  navrhované uznesenie spoločnosťou AE group, s. r. o. 

neschválili. 

 

U z n e s e n i e  č .  9 7 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote neschvaľuje: 

Uznesenie pre spoločnosť AE group, s. r. o. :   

 predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 

OP KaHR na realizáciu projektu s názvom  

,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia v obci Bobot", ktorý je realizovaný 

v obci Bobot, 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci,  

 zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov projektu (163 393,02 

Eur) a poskytnutého NFP (152 094,07 Eur) v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. 

sumu 11 298,95 Eur. 
Za uznesenie hlasovali:  4 poslanci (Mgr. A. Dúcka,  

Bc. D.  Zápotočná, Ing. P. Gardian, p. Ľ. Hloža) 

Proti : 0 

Zdržal sa: 1 (Ing. B. Michalička) 

 

10. Došlá pošta 

 Žiadosť o finančný príspevok na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ – dňa 

11. 9. 2005 bola do doručenej pošty obce Bobot zaevidovaná žiadosť ZŠ a MŠ 

Motešice o finančný príspevok 66 € na realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“, 

ktorý prebieha v školskom roku 2015/2016.  

Poslanci OZ finančný príspevok v sume 66 € schválili s návrhom, aby v projekte 

„Zdravý životný štýl“ bolo zverejnené sponzorstvo obce Bobot. 

 

U z n e s e n i e  č .  9 8 / 2 0 1 5  

OZ v Bobote schvaľuje : 

Finančný príspevok v sume 66 € na realizáciu projektu 

„Zdravý životný štýl„  pre ZŠ a MŠ Motešice. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 Sťažnosť p. Mariána Džubinu – Dňa 26. 8. 2015 bola zaevidovaná do došlej pošty 

obce sťažnosť od p. M. Džubinu, v ktorej upozornil, že tuje na miestnom cintoríne 

poškodzujú jeho rodinný pomník (hlavne korene a konáre tují). 

Nakoľko na obec prišlo už viac podobných sťažností, poslanci OZ navrhli starostke 

obce, aby prostredníctvom obecného rozhlasu, zverejnením na stránke obce Bobot 

alebo na obecnej tabuli oslovila občanov, ktorých trápi tento problém, aby sa vyjadrili 

k orezaniu či k prípadnému výrubu tují. Podľa reakcie občanov sa rozhodne o ďalšom 

postupe pri riešení problematiky tují na cintoríne.  

 

 Likvidácia asfaltu p. Jozefa Kyselica – starostku obce D. Ďuriačová predložila 

poslancom ústnu žiadosť p. J. Kyselicu, či by obec nemohla prispieť určitou čiastkou 

na likvidáciu cesty, ktorú užívala v minulosti obec ako chodník, ktorým sa 

prechádzalo z ulice pri potoku na ulicu Argentína.  

Poslanci OZ zaujali záporné stanovisko na žiadosť p. J. Kyselicu o preplatenie určitej 

čiastky na likvidáciu cesty (resp. likvidáciu asfaltu). 

 

11. Rôzne 

 

 Audit obce za rok 2014 – starostka obce informovala poslancov OZ o správe 

nezávislého audítora spoločnosti ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o., ktorá 

vykonala v našej obci audit za rok 2014 (správa príloha č.3). 

 

 Bobot – Stav, s. r. o. – starostka informovala poslancov OZ, že spoločnosť Bobot – 

Stav, s. r. o. predala, previedla finančné prostriedky 5 600 € na účet obce a prepísala 

osobné vozidlo, ktoré využívala spoločnosť do majetku obce. 

 

 Cenové ponuky na výmenu okien na budove miestnej pošty – starostka obce 

predložila poslancom OZ tri cenové ponuky  na výmenu okien na budove pošty a dala 

na zváženie poslancom OZ, či realizáciu výmeny okien schvália. 

 

Cenové ponuky:  

Uchádzač č.1: A3, spol. s r. o.,  Trenčín    618,82 € 

Uchádzač č.2.: SLOVAKTUAL, s. r. o.,  Bánovce n/Bebr.   677,83 € 

Uchádzač č.3.: FENESTRA SK, spol. s r. o., Zlaté Moravce 790  € 

 

Poslanci nemali žiadne výhrady k výmene okien na miestnej pošte a následne vybrali a 

schválili realizátora výmeny okien, uchádzača č. 1 – firmu A3, s. r. o., ktorá zrealizuje  

výmenu okien aj práce súvisiace s touto výmenou v hodnote 618,82 €. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje : 

Realizáciu výmeny okien na budove miestnej pošty firmou 

A3, spol. s r. o. v hodnote 618,82 €. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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 KERAMOSPOL projekt, s. r. o. – starostka obce informovala poslancov obce, že 

oslovila projektanta Ing. Jozefa Illu na spoluprácu na projektovej dokumentácii 

k novým projektom ohľadom rekonštrukcie kultúrneho domu, nakoľko už aj 

v minulosti spolupracoval s našou obcou na rôznych projektoch týkajúcich sa 

obecných budov. V súvislosti s predošlými projektmi KD Ing. Illa požiadal p. 

starostku, aby predniesla poslancom OZ jeho požiadavku na vyplatenie financií za 

projektovú dokumentáciu, ktorá bola spracovaná v roku 2011 pre obec Bobot 

v hodnote 1 620 €, ale nebola mu vyplatená. 

Poslanci OZ k požiadavke Ing. Illu zaujali záporné stanovisko. Finančné prostriedky 

na základe zmluvy so spoločnosťou KERAMOSPOL projekt, s. r. o. nie je možné 

vyplatiť, lebo by sa porušili zmluvné podmienky (nezákonné vyplatenie), ktoré svojím 

podpisom potvrdili obe zmluvné strany.    

 

 Budova COOP Jednota – starostka obce navrhla poslancom OZ, aby obec zverejnila 

oznam na stránke obce, že  budova COOP Jednota je na predaj, prípadne na prenájom. 

Poslanci súhlasili so zverejnením a navrhli, aby sa oznam zverejnil aj v Trenčianskych 

novinách či v iných okolitých periodikách. 

 

 Starostka obce dala na vedomie poslancom OZ, že na OÚ bol spracovaný 

organizačno-prevádzkový poriadok  a pracovný poriadok. S týmito dokumentmi boli 

oboznámení všetci zamestnanci obce Bobot. 

 

 Pripomienky občanov – p. M. Čerňanská navrhla starostke obce a poslancom OZ, či 

by nemohli vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce  na zakúpenie výhrevného 

výdajného pultu, ktorý bude slúžiť pri rôznych obecných akciách (napr. hodové 

slávnosti, fašiangy a pod.).  

 

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

OZ v Bobote schvaľuje : 

Zakúpenie výhrevného výdajného pultu  v hodnote  

1000 €. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

12. Záver 

Nakoľko už nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky ani otázky, starostka obce 

poďakovala poslancom OZ a prítomným občanom za účasť na zasadnutí a  rokovanie OZ 

ukončila. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrea Dúcka  

 p. Ľuboš Hloža  

   

Starostka obce: Danka Ďuriačová  
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Príloha č.1 

 

 

 

 

O b e c  B o b o t  

 

 

        

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2015 

o zápise dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky a výške príspevkov 

v školských zariadeniach 
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Obecné zastupiteľstvo v Bobote na základe § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov , § 20 ods. 3 a § 28 ods.5 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 

 

 

vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len VZN) 

 

 

 

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

 

o výške príspevku za pobyt na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 

 

 

 

 

 

Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole a o výške príspevku za pobyt na čiastočnú úhradu nákladov v školských 

zariadeniach vyvesené na obecnej tabuli dňa 21.8.2015. 

 

 

Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole a o výške príspevku za pobyt na čiastočnú úhradu nákladov v školských 

zariadeniach zvesené z obecnej tabule dňa 08.09.2015. 
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I. časť 

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole 

Čas zápisu sa koná v čase od 11:00 hod. do 16:00 hod. v termíne od 1. apríla do 30. apríla, 

ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 

dochádzku. 

 

Miesto zápisu je Základná škola Bobot č. 63 v obci Bobot, v triede 1.A na prízemí. 

 

 

II.  časť 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 8 €. 

 

 

III. časť 

Školský klub detí 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva 

mesačne zákonný zástupca dieťaťa sumou 6 €. 

 

 

IV. časť 

Školské účelové zariadenia – zariadenia školského stravovania 

Školská jedáleň 

(1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov nasledovne: 

 

 stravníci od 2 do 6 rokov (dieťa MŠ denné)   1,12 € 

(desiata 0,26 €, obed 0,64 €, olovrant 0,22 €) 

 stravníci od 6 do 11 rokov (žiaci ZŠ obed)   0,95 € 

 dospelí (zamestnanci)      1,12 € 

 dospelí (cudzí stravníci)     1,12 € 

 režijné náklady (dospelí stravníci)    1,38 € 

 

Príspevok sa platí vždy mesiac vopred, do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 

poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu: 35-19832202, kód 

banky: 0200, IBAN účtu: SK22 0200 0000 3500 1983 2202. 
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V.  časť 

Spoločný školský obvod Bobot-Horňany 

(1) Obce Bobot a Horňany na základe dohody zo dňa 25.8.2011 v zmysle § 8 ods. 2 

zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zriaďujú spoločný školský obvod Bobot-Horňany pre Základnú školu 

v Bobote za účelom prideľovania finančných prostriedkov na dopravu žiakov ZŠ Bobot, 

dochádzajúcich z obce Horňany. 

 

VI. časť 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 11.9.2015 uznesením 

Obecného zastupiteľstva obce Bobot č. 90/2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom jeho 

zverejnenia na úradnej tabuli obce Bobot. 

 

Schválením tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie 

obce č. 5/2011. 

 

 

 

V Bobote, dňa 11.9.2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Danka Ďuriačová v.r. 

starostka obce 
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Príloha č.2 

 

 

 

 

 

OBEC BOBOT, OBECNÝ ÚRAD BOBOT, BOBOT č. 56, 913 25 

IČO:00311421, DIČ: 2021091347 

 

 

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v BOBOTE. 
 

 

 

KNIŽNIČNÝ PORIADOK 

 

1. Obecná knižnica v Bobote je verejnou, univerzálnou knižnicou. 

Vo svojej územnej pôsobnosti plní kultúrno-spoločenské poslanie. 

2. Knižničný fond tvoria: knihy, periodiká, audiovizuálne dokumenty (gramoplatne, 

magnetofónové pásky) 

3. Informačný fond tvorí: menný katalóg, kartotéka regionálnej literatúry. 

4. Knižnica poskytuje:  -  absenčné výpožičky (mimo knižnicu) 

- prezenčné výpožičky (len v knižnici) 

- medziknižničnú výpožičnú službu, ktorou zabezpečuje na 

požiadanie dokumenty z iných knižníc 

- kolektívne podujatia 

5. Členom knižnice sa môže stať každý občan obce i širšieho okolia. (Pozn.: turisti, 

rekreanti, chalupári .....) 

6. Knižničný fond a vybavenie knižnice je majetkom obce. (Pozn.: na nákup KF, na 

vybavení a prevádzke knižnice sa môžu podieľať aj ďalšie subjekty). 

7. Zakázané je:  - poškodzovať majetok knižnice 

 - vytrhávať alebo vystrihovať časti kníh a periodík, písať do nich poznámky  

  a pod. 
 

        

 

     VÝPOŽIČNÝ PORIADOK 

 

1. Výpožičný poriadok stanovuje podmienky a spôsob požičiavania dokumentov, 

výpožičné lehoty a sankcie za nedodržanie výpožičných podmienok. 

2. Zápisné za rok: 

 - deti a mládež do 15 rokov     0,50 EUR 

 - dospelí     1,00 EUR 

 - občania v dôchodkovom veku a držitelia preukazu ZŤP   0,50 EUR 

 

3. Výpožičná doba je jeden mesiac. Potom je používateľ povinný žiadať o predĺženie 

výpožičnej doby. 

4. Používateľ si môže naraz požičať najviac 5 kníh a 5 titulov periodík okrem najnovších 

čísiel, ktoré ostávajú v knižnici na prezenčné výpožičky. 

5. Používateľ je povinný vrátiť knihy v takom stave, v akom ich prevzal. 
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6. Stratenú knihu je čitateľ povinný uhradiť tým istým titulom alebo zaplatiť 3-násobok 

jej pôvodnej hodnoty. 

7. Za oneskorené vrátenie požičaných knižničných jednotiek po uplynutí výpožičnej doby 

platí používateľ za upomienku     0,50 EUR 

   

8. Ak používateľ závažným spôsobom poruší tento poriadok, môže mu knihovník zrušiť 

členstvo. Členstvo môže ukončiť aj zo zdravotných a hygienických dôvodov. 

9. Výpožičný čas obecnej knižnice v Bobote: STREDA 1300    -     1630 hod. 

 
10. Ostatné poplatky spojené s prevádzkou knižnice: 

- evidenčný list čitateľa     1,00 EUR 

           - preukaz čitateľa      0,30 EUR 

 
11. Knižničný a výpožičný poriadok schválený Obecným zastupiteľstvom obce Bobot 

uznesením  č.94/2015 dňa 11.9.2015 . 

 

 

 

  

    

 ...................................... 

 Danka Ďuriačová 

  

               starostka obce 
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OBEC BOBOT, OBECNÝ ÚRAD BOBOT, BOBOT č. 56, 913 25 

IČO:00311421, DIČ: 2021091347 

 

  Š T A T Ú T 

OBECNEJ  KNIŽNICE  V BOBOTE 

 

 

Obec Bobot 

na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR 

SR č.183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej  knižnice.  

 

§ 1 

Právne postavenie knižnice 

 

Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka obecného úradu príp. organizačný útvar právnickej 

osoby, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica nemôže 

v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa. 

Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s   

Regionálnou knižnicou M. Rešetku, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese 

Trenčín. 

§ 2 

Poslanie knižnice 

 

1. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov 

miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje  kultúrne hodnoty a 

informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb  čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a 

vzdelanosti. 

2. Knižnica  organizuje  a  zabezpečuje  tiež  ďalšie  kultúrne,  vzdelávacie a spoločenské podujatia, 

ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou / literárne  stretnutia, besedy ... /. 

 

§ 3 

Sprístupnenie knižničných fondov 

 

1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom 

fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom  medziknižničnej výpožičnej 

služby. 
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2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojim 

používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné 

zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, 

rod alebo iné postavenie.  

3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou  

Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd. 

 

§ 4 

Správa knižnice 

 

1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými  prostriedkami  a s majetkom obce 

zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa  pokynov 

zriaďovateľa knihovník. 

2. Knihovníka menuje a odvoláva starosta obce. 

3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi 

knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu  svojimi názormi a  skúsenosťami priaznivo ovplyvniť 

činnosť knižnice. 

§ 5 

Hospodárenie knižnice 

 

1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte 

obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti   knižnice a na nákup kníh. O  

jej výške je knihovník  informovaný.   

2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník 

organizuje a spravuje zverený majetok podľa  všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad 

hospodárenia s majetkom  obce. 

3. Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné 

prostriedky a  podľa  pokynov  zriaďovateľa  a  v  stanovených  termínoch  predkladať  vyúčtovanie.  

 

§ 6 

Záverečné ustanovenie 

 

 Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok . 

    Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený obecným 

zastupiteľstvom v Bobote  uznesením č.94/2015 dňa 11.9.2015 a nadobudol účinnosť dňom jeho 

schválenia. 

                                                                                                                                                              

V Bobote dňa 11.9.2015 

 

 

               Danka Ďuriačová   

                  starostka  obce 
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OBEC BOBOT, OBECNÝ ÚRAD BOBOT, BOBOT č. 56, 913 25 

IČO:00311421, DIČ: 2021091347 

 

     
 

Č.j. : 791/2015         V Bobote dňa 18.9.2015 

 

 

ZRIAĎOVACIA  LISTINA 
OBECNEJ  KNIŽNICE   V BOBOTE 

 
Obecné zastupiteľstvo v Bobote podľa § 11, ods.4, písm. i) zákona SNR č. 

369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov, a podľa zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. 

o knižniciach, vydáva 

 

 

    zriaďovaciu listinu 

 

                          Obecnej knižnice v Bobote 

 
Zriaďovateľ:    Obec Bobot 

Názov organizácie:   Obecná knižnica v Bobote 

Sídlo organizácie:   Bobot č.56 

Typ hospodárenia:                 organizačná zložka Obecného úradu v Bobote 

Dátum zriadenia:  11.9.2015 

Zriadená na dobu:                  neurčitú 

Predmet činnosti:                   knižnično-informačné služby. 

 

      

 

Článok 1 

 

    POSLANIE A ÚLOHY 

 

1. Obecná knižnica v Bobote je univerzálnou verejnou knižnicou. 

2. Knižnica utvára /príp. i spracúva/ a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane 

knižničných dokumentov miestneho významu, bez ohľadu na nosič informácií. 

3. Poskytuje základné /príp. i špeciálne/ knižnično-informačné služby vrátane miestnych 

informácií /príp. i prístup k externým  informačným zdrojom/ podľa ustanovení 

knižničného a výpožičného poriadku.  

4. Organizuje  kultúrno – vzdelávacie podujatia. 
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Článok 2 

 

HOSPODÁRENIE, MAJETOK A FINANCOVANIE KNIŽNICE 

 

1. Knižnice je napojená na rozpočet obce. 

2. Finančné zdroje knižnice tvorí účelový príspevok obce Bobot na dopĺňanie 

knižničného fondu, príp. iné zdroje podľa § 17 zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach 

v znení neskorších predpisov. 

3. Knižnica môže pre skvalitňovanie svojej odbornej činnosti získavať sponzorské  

príspevky. 

 

    Článok  3 

 

         ŠTATUTÁRNY   ORGÁN 

 

l. Štatutárnym orgánom knižnice ako organizačnej zložky obecného úradu je  

            starosta  obce. 

 

    Článok 4 

 

  ORGANIZAČNÉ  USPORIADANIE 

 

1. Knižnica je organizačnou zložkou Obecného úradu v Bobote. Riadi sa  zákonom   

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a naväzujúcimi právnymi predpismi. 

 

    Článok 5 

 

  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Odo dňa  účinnosti tejto zriaďovacej listiny strácajú platnosť všetky doposiaľ vydané  

zriaďovacie listiny a štatúty. 

 

2. Zriaďovaciu listinu schválilo Obecné zastupiteľstvo v Bobote uznesením č. 94/2015 zo 

dňa 11.9.2015 

 

 

 

 

 

.................................... 

          Danka Ďuriačová 

              starostka obce 

 

 

 


