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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   

 Ing. Boris Michalička  

 Bc. Dana Zápotočná  

   

Hlavný kontrolór: Mgr. Ivan Antal ospravedlnený 

   

Zapisovateľka: Dáša Lobotková  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Návrh programu rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Došlá pošta 

4. Rôzne 

5. Záver 
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1. Otvorenie 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá 

konštatovala,  že sú  prítomní šiesti  poslanci, teda OZ je uznášaniaschopné, a preto sa môže 

rokovanie OZ začať. 

 

Starostka navrhla overovateľov zápisnice: 

- Ing. Peter Gardian 

- Mgr. Andrea Dúcka 

 

Zapisovateľka zápisnice bola určená: p. Dáša Lobotková 

 

 

U z n e s e n i e  č . 3 1 / 2 0 1 6  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice: Ing. Peter Gardian a Mgr. Andrea 

Dúcka 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

Následne starostka obce prečítala program rokovania a dala hlasovať za jeho schválenie. 

 

U z n e s e n i e  č .  3 2 / 2 0 1 6  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program riadneho rokovania OZ v znení: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Došlá pošta 

4. Rôzne  

5. Záver  

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

2. Kontrola uznesení 

Starostka obce prečítala kontrolu uznesení: 
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23/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

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

obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ. 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 

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 

108/2015 

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. Trvá 

139/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Harmonogram zasadnutí OZ: 

29.1.2016 

11.3.2016 

8.4.2016 

13.5.2015 

24.6.2016 Trvá 

26/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zakúpenie nabíjačky na vybavenie nového hasičského auta v sume 200 

eur Splnené 

27/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice: Ing. Juraj Jánošík a p. Ľuboš Hloža Splnené 

28/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmenu programu riadneho rokovania OZ v znení: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Žiadosť o poskytnutie priestoru a pomoc pri vybudovaní workoutového 

ihriska 

4. Zmena prílohy č. 1 k VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva 

5. Došlá pošta 

6. Rôzne 

7. Záver Splnené 
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29/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmenu prílohy č. 1 k VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na príslušný kalendárny rok na úseku školstva. Splnené 

30/2016 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančnú čiastku 670 eur z rozpočtu obce na podporu vybudovania 

dopravného ihriska Trvá 

  

 

 

3.  Došlá pošta 

Ako prvý list zaevidovaný v došlej pošte prečítala starostka obce od nášho nového občana Bc. 

Bohumíra Králika, ktorý býva na konci ulice „Argentína“. Bc. Králik má pred domom 

priestor, ktorý ostatní ľudia (šoféri áut) využívajú ako otočné miesto a to spôsobuje problémy 

s parkovaním jeho vlastného auta a predovšetkým zvýšené riziko nebezpečenstva pre jeho 

deti. Starostka obce povedala, že už p. Králikovi odpovedala na jeho list a bude v blízkej 

budúcnosti hľadať najvhodnejšie riešenie tohto problému. 

 

Druhým a zároveň posledným listom došlej pošty bol list – žiadosť od pána Ing. Antona 

Doktora o opravu poškodenej vozovky pred jeho domom. Po diskusii sa poslanci zhodli na 

tom, že jeho žiadosti bude vyhovené v rámci opráv podobného charakteru v celej našej obci. 

 

 

4. Rôzne  

Starostka obce informovala o nových skutočnostiach ohľadom Zmluvy o nájme pozemkov 

s p. Tarinom, ktorá bola uzatvorená v roku 2013 (pozemok na konci Bobotskej Lehoty 

prenajímaný za účelom vybudovania ČOV). Podľa vyjadrenia advokáta je táto zmluva 

z právneho hľadiska od začiatku neplatná. Toto právne vyjadrenie bolo zaslané aj 

prenajímateľom. 

 

V ďalšom bode predložila pani starostka cenové ponuky na oplotenie žúmp v areáli MŠ na 

strane od kostola. Oplotenie klasickým pletivom by stálo 214,16 eur a oplotenie plotovými  

panelmi 290,05 eur. Vzhľadom na pevnosť a životnosť materiálu pani starostka navrhla 

zakúpiť plotové panely. Starostka obce taktiež informovala o sprevádzkovaní starej studne, 

ktorá sa v týchto priestoroch nachádza. Studňa je v dobrom stave, treba ju ešte prečistiť a  

zakúpiť pumpu a potrebné príslušenstvo na jej sprevádzkovanie, aby mohla slúžiť rodičom 

s deťmi, ktorí navštevujú detské ihrisko v areáli škôlky, ako aj návštevníkom multifunkčného 

ihriska na zabezpečenie základnej hygieny (napr. umytie rúk). Po krátkej diskusii poslanci 

rozhodli o oplotení žúmp plotovými panelmi a o zakúpení potrebných vecí na 

sprevádzkovanie studne. 

 

U z n e s e n i e  č . 3 3 / 2 0 1 6  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančnú čiastku 300 eur na oplotenie žúmp v areáli MŠ 

na strane od kostola plotovými panelmi. 
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Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č . 3 4 / 2 0 1 6  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančnú čiastku 300 eur na zakúpenie pumpy 

a potrebného príslušenstva na sprevádzkovanie studne 

v areáli MŠ. 

 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

Potom predložila starostka obce poslancom ponuku od Komunálnej poisťovne na havarijné 

poistenie nového hasičského auta. V tejto poisťovni má naša obec poistený aj všetok ostatný 

majetok. Výsledné ročné poistné po zľavách v tejto poisťovni by bolo 892,62 eur. Ponuku 

dostali poslanci k nahliadnutiu, ale nakoľko sa na základe jednej ponuky nevedeli rozhodnúť, 

navrhli starostke vyžiadať ponuky aj od iných poisťovní a potom by sa na budúcom zasadnutí 

pre najvýhodnejšiu rozhodli. 

 

Následne predložila starostka obce poslancom aj ponuku na dodávku novej rozhlasovej 

ústredne pre obecný rozhlas, nakoľko stará ústredňa už výkonom pre všetky rozhlasové 

amplióny nepostačuje, a preto pri niektorých hláseniach signál vypadáva a nie je počuť celé 

hlásenie. Cenová ponuka na novú rozhlasovú ústredňu je 702 eur. Poslanci aj v tomto prípade 

navrhli vyžiadať aspoň dve ďalšie ponuky a prieskumom trhu vybrať dodávateľa. 

 

Starostka obce ďalej informovala o potrebe úpravy stola pracovníčky sekretariátu obecného 

úradu s vyvýšeným pultom pre stránkový styk s občanmi z dôvodu dodržania diskrétnosti 

ostatných pracovných dokumentov a tiež o potrebe úpravy pracovného stola starostky obce.  

Cenová ponuka na úpravy je vo výške 456 eur. Starostka obce dala poslancom hlasovať 

o schválení realizácie týchto úprav. 

 

U z n e s e n i e  č . 3 5 / 2 0 1 6  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Realizáciu úprav pracovných stolov pracovníčky 

sekretariátu obecného  úradu a starostky obce spolu 

v sume 456 eur. 

 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Potom starostka obce informovala, že na základe podnetu viacerých občanov našej obce 

podala obec na Odbor cestnej dopravy a pozemnej komunikácie Okresného  úradu v Trenčíne  
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žiadosť o umiestnenie spätného zrkadla. Ide o úsek cesty v mieste zákruty v Bobotskej 

Lehote, kadiaľ sa prechádza od domu po pani Garajovej na druhú stranu cesty. V tomto úseku 

je nedostatočný výhľad na obe strany cesty, čo ohrozuje bezpečnosť účastníkov cestnej 

premávky, hlavne chodcov prechádzajúcich na druhú stranu cesty. Na túto žiadosť obce prišla 

od OÚ Trenčín odpoveď – určenie počtu a umiestnenia dopravných značiek a dopravných 

značení s tým, že doplnenie dvoch dopravných zrkadiel a ich osadenie zabezpečí naša obec 

a ostatné potrebné dopravné značenie na tomto úseku zabezpečí správca cesty – Správa ciest 

TSK Trenčín. Náklady obce spojené s osadením dvoch dopravných zrkadiel sú odborne 

spôsobilým dodávateľom nacenené na 707,40 eur. 

 

U z n e s e n i e  č . 3 6 / 2 0 1 6  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Umiestnenie dvoch dopravných zrkadiel a ostatného 

potrebného dopravného značenia pri RD č. 86 a č.88.  

 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 poslanec (Ing. Pavol Koreň) 

 

 

Ďalej starostka obce predložila poslancom cenovú ponuku na realizáciu značenia turistického 

chodníka medzi troma obcami Bobot – Timoradza – Slatina nad Bebravou, ktorý sa plánuje 

otvoriť. Cenová ponuka je vo výške 1233,83 eur – za použitý materiál aj prácu. Táto suma by 

sa v prípade schválenia realizácie turistickej trasy rozdelila pomerným dielom medzi všetky 3 

zúčastnené obce, čo by pre našu obec predstavovalo čiastku 411 eur. Z následnej diskusie 

poslancov, hlavne pána poslanca Ing. Koreňa, vyplynul názor, že pre občanov je takéto 

turistické označenie trasy zbytočné a že predložená cenová ponuka je pomerne vysoká. 

Starostka obce teda poznamenala, že zistí stanovisko zvyšných dvoch obcí a v prípadne 

potreby navrhne vyhotoviť značenie svojpomocne, čo by znížilo náklady pre obec. 

 

Starostka obce ďalej informovala poslancov o podpísanej Zmluve o dielo, ktorú uzatvorila 

s odborne spôsobilou osobou, na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva na úseku civilnej 

obrany v súlade s príslušným zákonom. Starostka obce túto zmluvu už  podpísala, nakoľko 

bolo potrebné  plán ochrany obyvateľstva urýchlene vypracovať. Poslanci po vysvetlení 

okolností nemali ku schváleniu zmluvy pripomienky a uvedenú zmluvu dodatočne schválili. 

 

 

U z n e s e n i e  č . 3 7 / 2 0 1 6  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmluvu o dielo na zhotovenie plánu ochrany obyvateľstva 

na úseku civilnej obrany so zhotoviteľom diela Ing. 

Rudlofom Otrísalom za cenu diela 300 eur. 

 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Potom dala starostka obce slovo ekonómke obce p. Dáši Lobotkovej, ktorá oboznámila 

poslancov so zmenami rozpočtu za 1.Q 2016. Zmeny v príjmovej časti schváleného rozpočtu 

boli celkovo vo výške + 23 359,76 eur a jednalo sa iba o poskytnuté účelové prostriedky, teda 
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poslanci túto zmenu iba vzali na vedomie. Zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu boli celkovo 

vo výške + 29 221,39 eur, z toho účelové prostriedky boli vo výške 16 964,70 eur a tieto 

poslanci vzali na vedomie. Zmeny rozpočtu, ktoré je potrebné schváliť zastupiteľstvom, sa 

týkajú iba výdavkovej časti rozpočtu, a to vo výške 12 256,69 eur. Podrobný popis zmien 

rozpočtu bude prílohou zápisnice. 

 

U z n e s e n i e  č . 3 8 / 2 0 1 6  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016: 

zvýšenie rozpočtových výdavkov o 12 256,69 eur.  

 

OZ v Bobote berie na vedomie: 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016: 

zvýšenie rozpočtových príjmov o 23 359,76 eur, 

zvýšenie rozpočtových výdavkov o 16 964,70 eur. 

 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

Nakoniec starostka obce predložila ponuku na zakúpenie setov na sedenie (stôl, dve lavice), 

ktoré by bolo potrebné dokúpiť, pretože ich súčasný počet 7 ks pri poriadaní väčších 

spoločenských a kultúrnych akcií, ako sú hodové slávnosti, Deň detí, hudobné zábavy a pod. 

nepostačuje a musia sa za finančnú čiastku požičiavať od inej obce. Nakoľko sú tieto sety 

momentálne v predajnom reťazci OBI ponúkané za výhodnú cenu 67,99 eur, pani starostka 

navrhla ich zakúpenie. Na základe porovnania s ostatnými dostupnými ponukami sa po 

diskusii poslanci rozhodli zakúpiť 15 ks týchto setov, čo predstavuje finančnú čiastku 1 020 

eur.  

 

 

U z n e s e n i e  č . 3 9 / 2 0 1 6  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zakúpenie 15 ks setov na vonkajšie sedenie v celkovej 

sume 1 020 eur. 

 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

5. Záver      

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala poslancom 

za účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Gardian  
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 Mgr. Andrea Dúcka  

   

Starostka obce: Danka Ďuriačová  
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Príloha č. 1 
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Príloha č.2 

 


