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Prezenčná listina  

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

   

Poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka  

 Ing. Peter Gardian  

 Ľuboš Hloža  

 Ing. Juraj Jánošík  

 Ing. Pavol Koreň  

 Ing. Boris Michalička  

 Bc. Dana Zápotočná  

   

Hlavná kontrolórka: Ing. Veronika Filinová  

   

Zapisovateľka: Dáša Lobotková  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

Návrh programu rokovania 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie Zmluvy o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie /nahrávanie 

CD pre DH Boboťanka/ 

4. Došlá pošta 

5. Rôzne 

6. Záver 

1. Otvorenie 

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce pani Danka Ďuriačová, 

ktorá konštatovala, že sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva,  OZ je 

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

rokovanie. 
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Starostka navrhla overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Koreň 

                                                                       Ing. Juraj Jánošík 

 

Zapisovateľka zápisnice: Dáša Lobotková 

 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice Ing. Pavla Koreňa a Ing. Juraja 

Jánošíka. 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starostka obce prečítala návrh programu zasadnutia OZ a navrhla doplniť program o bod č. 3: 

„Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly za 2. štvrťrok 2015“. Následne dala 

hlasovať za zmenu v programe zasadnutia s doplneným bodom č. 3. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program rokovania riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 23. 10. 2015 v znení: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly za 

2. štvrťrok 2015 

4. Schválenie Zmluvy o vytvorení diela a o udelení 

licencie na jeho používanie /nahrávanie CD pre 

DH Boboťanka/  

5. Došlá pošta 

6. Rôzne 

7. Záver 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 

2. Kontrola uznesení 

Starostka obce pani Danka Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení: 

23/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s 

majetkom obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ. Trvá 

26/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Bobot na rok 2015. Pozastavené 
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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 medzi 

správcom SR – Slovenským vodohospodárskym podnikom š. p. a 

Obcou Bobot Trvá 

73/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zakúpenie skenera vo výške 200 €. Splnené 

85/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Poveruje starostku obce D. Ďuriačovú vstúpiť do jednania s 

prenajímateľmi Zmluvy o nájme časti pozemkov a predkupnom 

práve s RNDr. P. Tarinom, M. Tarinom a P. Tarinom ml. o 

vypovedaní nájomnej zmluvy. Trvá 

86/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v termínoch: 

- 11.9.2015 

- 23.10.2015 

- 20.11.2015 

- 11.12.2015 Trvá 

87/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice Mgr. Andreu Dúcku a p. Ľuboša Hložu. Splnené 

88/2015 

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 Splnené 
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8. Vyhlásenie výberového konania hlavného kontrolóra obce 

9. Projekt verejného osvetlenia obce 

10. Došlá pošta 

11. Rôzne 

12. Záver 

89/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosť – dodatok č. 2 Splnené 

90/2015 

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) Splnené 

91/2015 

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 € Splnené 

92/2015 

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 € Splnené 

93/2015 

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) Nesplnené 

94/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice obce Bobot, 

štatút obecnej knižnice a zriaďovaciu listinu obecnej knižnice 

Bobot (príloha č.2) Splnené 

95/2015 

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. Splnené 
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253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach 

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

96/2015 

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. Trvá 

97/2015 

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. Splnené 

98/2015 

OZ v Bobote schvaľuje : 

Finančný príspevok v sume 66 € na realizáciu projektu „Zdravý 

životný štýl„ pre ZŠ a MŠ Motešice. Splnené 

99/2015 

OZ v Bobote schvaľuje : 

Realizáciu výmeny okien na budove miestnej pošty firmou A3, 

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

100/2015 

OZ v Bobote schvaľuje : 

Zakúpenie výhrevného výdajného pultu v hodnote 

1000 €. Splnené 

3. Správa hlavnej kontrolórky za 2. štvrťrok 2015 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Veronika Filinová v krátkosti prešla svoju správu o výsledku 

kontroly s tým, že zároveň upozornila na  zistené  nedostatky. Poslanci obecného 

zastupiteľstva vzali túto správu na vedomie. /Príloha č. 1/ 

 

4.  Schválenie Zmluvy o vytvorení diela a o udelení licencie na 

jeho používanie / nahrávanie CD pre DH Boboťanka/ 

 

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s touto zmluvou a otvorila k tomuto bodu 

diskusiu. /Príloha č. 2/ Na zasadnutí bol prítomný aj pán Peter Doktor, člen DH Boboťanka, 

ktorý sa prihlásil k slovu. Vysvetlil prítomným, že ide o nahrávanie CD pri príležitosti 95. 
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výročia DH Boboťanka a toto CD by chceli predstaviť a pokrstiť na svojom novoročnom 

koncerte v našej obci. Vznikla diskusia medzi poslancami, z ktorej vyplynulo, že bude 

najlepšie, ak zmluva medzi  nahrávacím štúdiom a obcou bude zrušená a uzatvorí si ju 

s nahrávacím štúdiom priamo DH Boboťanka. Poslanci OZ uznali toto riešenie ako 

najvýhodnejšie s tým, že bude vystornovaná aj faktúra, ktorá bola vystavená na obec a zatiaľ 

nebola uhradená.  Starostka obce vyjadrila svoj názor, že by bolo určite vhodné nejakým iným 

spôsobom finančne podporiť DH Boboťanka, pretože reprezentuje našu obec. Pani starostka 

predbehla program rokovania a prečítala list od DH Boboťanka, ktorý mal byť prečítaný až 

v bode Došlá pošta a ktorým bola Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku. /Príloha č.3/ 

Poslanci sa na základe tejto žiadosti rozhodli poskytnúť DH Boboťanke finančný príspevok 

vo výške 1000 eur, ktorý bude poskytnutý na financovanie nahrávania CD a zároveň aj ako 

príspevok k 95. výročiu založenia kapely. 

 

 

 

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

 

OZ v Bobote neschvaľuje: 

Zmluvu o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho 

používanie /nahrávanie CD pre DH Boboťanka/ 

 

Za uznesenie hlasovalo: 0 poslancov 

Proti : 4 poslanci 

Zdržali sa: 3 poslanci /Ing. Michalička, Ing. Jánošík, p. 

Zápotočná/ 

 

                                                         

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

 

OZ v Bobote schvaľuje: 

 

Finančný príspevok pre DH Boboťanka vo výške 1000 eur 

na financovanie nahrávania CD a zároveň k 95. výročiu 

založenia kapely 

 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti : 0 poslancov 

Zdržali sa: 2 poslanci / Ing. Koreň, p. Hloža / 

 

 

 

5. Došlá pošta 

V došlej pošte bol zaevidovaný iba jeden list, ktorým bola žiadosť od DH Boboťanka, a ktorý 

bol už spomínaný v predošlom bode.  
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6. Rôzne  

 

V tomto bode dala starostka najskôr slovo ekonómke obce pani Dáši Lobotkovej, ktorá mala 

na schválenie obecnému zastupiteľstvu pripravené zmeny rozpočtu za 3. štvrťrok. Ekonómka 

obce každú zmenu poslancom ešte bližšie vysvetlila. Podobne ako pri predchádzajúcich 

zmenách, ktoré sa už v tomto roku robili, boli niektoré zmeny potrebné pre úpravu rozpočtu 

v dôsledku prečerpania položiek, alebo z dôvodu schválenia finančných výdavkov v rozpočte 

a taktiež už ekonómka obce zohľadnila v týchto zmenách aj očakávané príjmy alebo výdaje 

ešte do konca tohto roka. Poslanci OZ nemali k navrhovaným zmenám rozpočtu výhrady, iba 

sa do navrhovaných zmien doplnila ešte položka 1000 eur ako finančný príspevok pre DH 

Boboťanka, ktorú schválili na tomto zasadnutí a ktorá bude presunutá z inej rozpočtovej 

položky vo výdavkoch. /podrobný popis zmien v rozpočte je prílohou č. 4 / 

 

 

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

 

OZ v Bobote schvaľuje: 

 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2015  

 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

Starostka obce ďalej informovala, že jej boli ako zriaďovateľovi predložené  na schválenie 

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za Materskú a Základnú školu, vypracované 

riaditeľkami oboch zariadení. Starostka obce dala obe tieto správy OZ na vedomie ,s tým, že 

správu za Materskú školu vzala na vedomie s určitými výhradami. 

 

 

Ďalej prešla starostka obce k problému s tujami na miestnom cintoríne. Na základe vyhlásenia 

v obecnom rozhlase, sa občania v stanovenom termíne ústne alebo aj písomne vyjadrili 

k tomuto problému. Nakoľko všetky dotazy občanov, ktoré obec zaznamenala, boli 

smerované skôr k tomu, aby boli tuje odstránené, dala na rozhodnutie poslancom OZ, či teda 

odsúhlasia takého riešenie . Samozrejme, že sú aj názory niektorých občanov, že tuje sú 

z hľadiska estetického pekné, ale treba sa prikloniť k názoru väčšiny občanov, ktorým tieto 

tuje poškodzujú hrobky a pomníky , za ktoré museli vynaložiť nemalé finančné výdavky. 

Poslanci po diskusii rozhodli, že riešením bude nie výrub stromov aj s koreňmi, ale iba výrez 

s následným použitím vhodnej chémie, aby sa korene už ďalej nerozrastali. 

 

                                                           

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

 

OZ v Bobote schvaľuje: 

 

Na základe žiadostí občanov, výrez stromov popri 

chodníku na cintoríne a  v priestoroch miestneho cintorína  
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Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 poslanec / Ing. Gardian / 

 

 

Následne starostka obce informovala o plánovaných akciách, ktoré bude poriadať obec ešte 

do konca tohto roka. Najbližšia akcia bude posedenie našich občanov-dôchodcov pri 

príležitosti mesiaca úcty k starším, posedenie pre deti a dospelých pri príležitosti Mikuláša 

a taktiež by chcela do každej domácnosti v našej obci venovať ako darček k Vianociam 

kalendár na rok 2016. Plánované výdavky na tieto akcie predstavujú približne sumu 1500 eur. 

Starostka obce dala návrh  poslancom na schválenie výdavku z rozpočtu obce na financovanie 

týchto akcií. 

                                                            

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

 

OZ v Bobote schvaľuje: 

 

Finančné výdavky z rozpočtu obce vo výške 1500 eur na 

akcie: posedenie dôchodcov, posedenie na Mikuláša 

a zakúpenie kalendárov do domácností  

 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

 

Ďalej starostka obce oboznámila prítomných s potrebou vykonať inventarizáciu majetku 

a záväzkov obce ku koncu roka. Je potrebné vykonať inventarizáciu všetkých priestorov 

a organizačných jednotiek, ktoré patria pod obec. Dala návrh na zvolenie členov ústrednej 

inventarizačnej komisie. Zloženie čiastkových inventarizačných komisií bude určené 

dodatočne. 

                                                                                                                     

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

 

OZ v Bobote schvaľuje: 

 

Ústrednú inventarizačnú komisiu, ktorá vykoná 

inventarizáciu majetku a záväzkov obce ku koncu roka 

2015 v zložení: Dáša Lobotková, Danka Zápotočná 

a Maroš Michalička.  

 

Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

 

 

Potom pokračovala starostka obce informáciou, že vyšla výzva na projekt Operačného 

programu LITA Životného prostredia. Tento projekt je zameraný zvýšenie zhodnocovania 

odpadov v nadväznosti na nový zákon o odpadoch, ktorý bude platiť od r. 2016. Do každej 

domácnosti by bol pridelený jeden kompostér, nakoľko v tomto projekte ide o potrebu naučiť 

ľudí separovať odpad. Tento projekt by bol financovaný 95 % z financií projektu a 5 % 
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z rozpočtu obce. Poslanci OZ poverili starostku obce vstúpiť do jednania s príslušnými 

orgánmi ohľadne tohto projektu. 

 

Nakoniec sa ešte o slovo prihlásil pán poslanec Ing. Michalička, ktorý informoval, že na 

zakúpenom skeneri už zoskenoval niektoré fotografie z obecných akcií  z archívu od pána 

Vladimíra Kyselicu. Tieto fotografie bude postupne pridávať na internetovú stránku našej 

obce, aby si ich mohli občania prezrieť.  Ešte raz touto cestou ďakujeme pánovi Vladimírovi 

Kyselicovi za poskytnutie týchto fotografií. 

 

 

 

 

7.  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: Ing. Pavol Koreň  

 Ing. Juraj Jánošík  

   

Starostka obce: Danka Ďuriačová  
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Príloha č.1 
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