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Prezenčná listina
Starostka obce:

Danka Ďuriačová

Poslanci OZ:

Mgr. Andrea Dúcka

ospravedlnená

Ing. Peter Gardian
Ľuboš Hloža

ospravedlnený

Ing. Juraj Jánošík
Ing. Pavol Koreň
Ing. Boris Michalička
Bc. Dana Zápotočná
Hlavný kontrolór:

Mgr. Ivan Antal

Zapisovateľka:

Dáša Lobotková

neskorší príchod

Hostia a ostatní prítomní:

Návrh programu rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobot
4. Schválenie rozpočtu obce Bobot na rok 2018
5. Prehodnotenie obstaraného majetku – rozhodnutie o zmarených investíciách 20112016
6. Rôzne
7. Záver
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1.

Otvorenie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá
konštatovala, že nakoľko sú zatiaľ prítomní štyria poslanci, OZ je uznášaniaschopné a
rokovanie sa môže začať.
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Andrea Dúcka, p. Ľuboš Hloža
Bc. Dana Zápotočná – avizovala neskorší príchod na zasadnutie
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Ing. Boris Michalička
- Ing. Juraj Jánošík
Zapisovateľka zápisnice: Dáša Lobotková
Uznesenie č.75/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Borisa Michaličku a Ing.
Juraja Jánošíka.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce prečítala návrh programu rokovania a dala hlasovať za jeho
schválenie.
Uznesenie č. 76/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie VZN č. 3/2017 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Bobot
4. Schválenie rozpočtu obce Bobot na rok 2018
5. Prehodnotenie obstaraného majetku – rozhodnutie
o zmarených investíciách 2011-2016
6. Rôzne
7. Záver
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2.

Kontrola uznesení

Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení:
Splnené uznesenia:
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6/2017, 48/2017, 64/2017, 65/2017, 66/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 73/2017, 74/2017
Nesplnené uznesenia:
OZ v Bobote schvaľuje:
Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s majetkom
23/2015 obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Vstúpiť do jednania s p. Žáčikom a s p. Brezanom
61/2016 o odkúpenie pozemkov, o ktoré majú záujem.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Harmonogram riadneho zasadnutia OZ na rok 2017:
07.4.2017
26.5.2017
30.6.2017
08.9.2017
20.10.2017
13/2017 08.12.2017

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Vstup do procesu rozvoja územia obce vypracovaním územného plánu
obce a zámeru obce a vyčlenenie finančnej čiastky na tento účel z
26/2017 rozpočtu obce vo výške 2 000 eur.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o dielo č. UB1-01/2017 medzi objednávateľom obcou Bobot
zastúpenú starostkou obce Dankou Ďuriačovou a zhotoviteľom Ecocities,
s.r.o zastúpenú konateľom doc. Ing. arch. Jaroslavom Coplákom PhD.
30/2017 (príloha č. 1)

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Mandátnu zmluvu č. 1/2017 medzi mandátom obcou Bobot zastúpenú
Dankou Ďuriačovou starostkou obce a mandatárom Ing. arch. Karol
Ďurenec, s.r.o zastúpenú konateľom Ing. arch. Karolom Ďurencom
31/2017 (príloha č.2)

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Spracovanie geometrického plánu v k. ú Bobotská Lehota vo výške 677 €
z dôvodu vysporiadania pozemkov bývalého toku Machnáč a miestnej
35/2017 komunikácie pri súčasnom toku.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Riešiť požiadavku p. I. Sokolíkovej a spoluobčanov,kontaktovať dopravnú
56/2017 políciu, aby posúdila danú dopravnú situáciu v oboch častiach obce.
Trvá
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OZ v Bobote schvaľuje:
v zmysle § 34 ods. 4 a) zákona č. 330/1994 Zb. z. bezodplatné odkúpenie
pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského
pozemkového fondu a to:
- KN-E parcela č. 31/3, o výmere 1439 m2, druh pozemku záhrady,
zapísaný na liste vlastníctva č. 731, katastrálne územie Bobot, obec Bobot,
v celosti.
Pozemok bude bezodplatne odkúpený za účelom vybudovania
„Oddychovej zóny v centre obce, k. ú. Bobot“, na základe Rozhodnutia o
umiestnení stavby č. StÚ 81/2017-02/Mi zo dňa 29.06.2017 vydaného
62/2017 Obcou Neporadza ako príslušným stavebným úradom.
Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančnú čiastku 1 000 € z rozpočtu obce na odvodnenie a vyspádovanie
63/2017 kanála pri dome p. Žáčika.

Trvá

Obecné zastupiteľstvo v Bobote:
a) berie na vedomie:
stanovisko Okresného úradu Trenčín zn. OU-TN-OVBP1-2017/018994011/JD zo dňa 20.10.2017 podľa §20 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov
67/2017 b) schvaľuje Zadanie na územný plán obce Bobot
Trvá
Obecné zastupiteľstvo v Bobote:
súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územného plánu obce
68/2017 Bobot potrvá najviac tri roky.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o nájme a zmluvu o kúpe prenajatej kúpnej veci medzi Ludoprint
a s. zastúpený p. Ľudovítom Krausom (ďalej len prenajímateľ alebo
predávajúci) a obcou Bobot zastúpenú starostkou obce Dankou
69/2017 Ďuriačovou (ďalej len nájomca alebo kupujúci) – príloha č.2

Trvá

3.

Schválenie VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobot

V tomto bode starostka obce upozornila poslancov OZ na to, že návrh VZN, ktorý bol
pôvodne vyvesený na úradnú tabuľu na pripomienkovanie prešiel výraznými zmenami a VZN
bolo zväčšej časti upravené tak, aby bolo v súlade so súčasnou platnou legislatívou. Poslanci
OZ prešli toto VZN bod po bode v pomerne dlhej diskusii, ktorej výsledkom bolo okrem
iného aj mierne zvýšenie poplatkov za komunálny odpad. Finálna podoba VZN bude prílohou
zápisnice. Počas diskusie o 19,07 sa dostavila na zasadnutie poslankyňa Bc. Dana Zápotočná.
Uznesenie č.77/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Bobot
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Vzhľadom k tomu, že z vyššie schváleného VZN č. 3/2017 bola úpravami vypustená aj jeho
pôvodná príloha – Cenník poplatkov služieb a materiálu obce, dala starostka obce následne
hlasovať poslancom OZ o schválení tohto cenníka, ktorý bol taktiež čiastočne upravený.
Cenník bude tvoriť prílohu zápisnice.
Uznesenie č.78/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Cenník poplatkov služieb a materiálu obce
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4.

Schválenie rozpočtu obce Bobot na rok 2018

V tomto bode dala starostka obce slovo ekonómke obce Dáše Lobotkovej, ktorá prešla
príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu a ozrejmila poslancom navrhnuté sumy jednotlivých
položiek. Do výdavkovej časti boli zapracované dve zmeny a to: finančný príspevok klubu
dôchodcov vo výške 100 eur a výdavok na zakúpenie kníh do knižnice vo výške 500 eur.
O výšku týchto dvoch výdavkov , teda o 600 eur bude ponížená suma na výdavkovej položke
Rozvoj obce, aby celkový rozpočet v sumárnych hodnotách zostal nezmenený. Do rozpočtu
boli zapracované aj pripomienky hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu – iné číselné
označenie rozpočtových položiek (telefóny a PHM). Stanovisko HK obce aj konečná verzia
viacročného rozpočtu obce bude prílohou zápisnice.
Uznesenie č.79/2017
OZ v Bobote:
a) schvaľuje rozpočet obce Bobot bez programovej
štruktúry na rok 2018 ako celkový vyrovnaný vo
výške 400 050 eur
a) berie na vedomie
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu
2. Viacročný rozpočet obce Bobot bez
programovej štruktúry na roky 2019-2020
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5.

Prehodnotenie obstaraného majetku – rozhodnutie o zmarených investíciách
2011-2016

Ekonómka obce Dáša Lobotková predložila poslancom OZ podklady (obstarávacie
dodávateľské faktúry za projekty za obdobie rokov 2011 až 2016) na prehodnotenie
a rozhodnutie o zmarených investíciách. Zmarená investícia je investícia, pri ktorej nedôjde
k jej dokončeniu. Nakoľko sa plánované investičné akcie nezrealizovali alebo žiadosti na
projekty neboli úspešné, je potrebné uvedené projekty odpísať ako zmarené investície a
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odúčtovať ich z majetkového obstarávacieho účtu, pretože skresľujú hodnotu majetku
v účtovných výkazoch obce. Poslancom boli tieto podklady zaslané elektronicky ešte pred
zasadnutím OZ, takže si ich mali možnosť predbežne prezrieť. Na zasadnutí nemal nikto
z poslancov dotazy ani doplňujúce otázky k týmto podkladom a o všetkých predložených
faktúrach v celkovej výške 13 805,60 eur rozhodli ako o zmarených investíciách. Zoznam
zmarených investícií bude prílohou zápisnice.
Uznesenie č.80/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
odpísanie nedokončených investícií z majetku obce
v celkovej hodnote 13 805,60 eur podľa predloženého
zoznamu
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6.

Rôzne

Starostka obce predložila poslancom OZ na schválenie faktúry v súvislosti s realizáciou
procesu verejného obstarávania a vypracovaním projektov na základe výziev, do ktorých obec
vstúpila. Jedná sa o výzvy „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných
priestoroch v obci Bobot“ a „Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Bobot“.
Uznesenie č.81/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Preplatenie faktúr v súvislosti s akciou „Obnova verejnej
budovy pre kultúrne podujatia v obci Bobot“ a to : faktúru
od firmy IN-PRO s.r.o. Soblahov vo výške 8 280 eur za
vypracovanie projektu pre ohlásenie drobnej stavby
a faktúru od firmy VOLUMA s.r.o. Bratislava vo výške
700 eur za realizáciu procesu verejného obstarávania.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.82/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Preplatenie faktúr v súvislosti s akciou „Zvýšenie
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných
priestoroch v obci Bobot“ a to : faktúru od firmy IN-PRO
s.r.o. Soblahov vo výške 2 640 eur za vypracovanie
projektu pre ohlásenie drobnej stavby a faktúru od firmy
VOLUMA s.r.o. Bratislava vo výške 700 eur za realizáciu
procesu verejného obstarávania.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Ďalej oboznámila starostka obce poslancov s Dohodou o zabezpečení záujmového
vzdelávania v centre voľného času v Bánovciach nad Bebravou, ktoré navštevujú štyri deti
našej obce. Jedná sa o poskytnutie finančných prostriedkov v celkovej výške 36 eur za
obdobie október až december 2017.
Uznesenie č.83/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Dohodu o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre
voľného času s Mestom Bánovce nad Bebravou
a poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 36 eur na
úhradu nákladov za obdobie október až december na
krúžkovú činnosť v CVČ pre štyri deti našej obce
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne informovala starostka obce poslancov, že vzhľadom na predchádzajúci podnet od
občanov obce, budú v obci umiestnené dopravné zrkadlá a príslušné dopravné značenie
z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky . V súvislosti s týmto je už vypracovaná
potrebná projektová dokumentácia aj súhlasné stanoviská príslušných orgánov. Dopravné
zrkadlá a dopravné značenia budú umiestnené v časti Bobotská Lehota na križovatke ciest pri
dome p. Sokolíka a v časti Bobot pri kaplnke smerom na poľnohospodárske družstvo.
Dopravné značky aj zrkadlá nám dodá a osadí firma GETOS s.r.o. Trenčín, ktorá nám už
takéto dopravné značenie vykonávala aj v minulosti. Cenová ponuka od firmy GETOS s.r.o.
na dopravné značenie, ktoré sa plánuje osadiť je 832,57 eur za dve dopravné zrkadlá, k tomu
prislúchajúce dopravné značky, ostatný pomocný materiál, prácu a dopravu.
Uznesenie č.84/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Cenovú ponuku od firmy GETOS s.r.o. Trenčín na
dodanie a osadenie dopravných zrkadiel a dopravného
značenia v celkovej sume 832,57 eur
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce ďalej podala poslancom nasledovné informácie:
- Riaditeľky Materskej aj Základnej školy predložili Správy o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017.
- Z nového bytového domu odchádza p. Ondrisová, bude teda nový nájomník.
- ZSE ako dodávateľ elektrickej energie upozornil na neplnenie zmluvných
podmienok podľa zmluvy 14/13300/002-ZoS zo dňa 25.2.2014 na odber
množstva elektrickej energie v bytovom dome BD 16, pre ktorý sa realizovala
výstavba trafostanice. Ak by sme mali splniť zmluvnú kapacitu odberu
elektrickej energie, bolo by potrebné pristúpiť k výstavbe druhej bytovky.
- Pán Žáčik má záujem odkúpiť od obce pozemok pri autobusovej zastávke.
Zámer predaja tohto obecného majetku bude zverejnený v zmysle zákona. Túto
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záležitosť sa po diskusii poslanci OZ rozhodli presunúť až do r. 2018, kedy už
budú okrem znaleckého posudku známe aj ďalšie náklady obce (vypracovanie
geometrického plánu a pod.) a na základe tohto sa potom stanoví predajná cena.
- Ministerstvo životného prostredia ako poskytovateľ zverejnilo Výzvu č.
OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zameranú na triedený zber komunálnych
odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Na základe
tejto výzvy bola preto na predchádzajúcom zasadnutí OZ schválená Zmluva
o prenájme pozemku v areáli Ludoprint a.s. na účely zriadenia Zberného dvora
v našej obci. Nakoľko v tomto projekte je 5 % spoluúčasť obce, poslanci OZ
dostali na zváženie rozhodnúť o tom, či môže starostka obce vstúpiť do tohto
projektu a podať žiadosť o poskytnutie o nenávratného finančného príspevku.
Uznesenie č.85/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z MFSR
na základe Výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a 5 %
spoluúčasť obce na tomto projekte, čo predstavuje
maximálne 7500 eur.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- Hlavný kontrolór obce Mgr. Ivan Antal prečítal svoj Návrh plánu kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2018 . Plán kontrolnej činnosti bude prílohou zápisnice.
Uznesenie č.86/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Bobot na obdobie 1. polrok
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- Potom hlavný kontrolór prečítal svoju správu - Protokol z kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Bobot č. 3/2017. Poslanci OZ vzali tento protokol na
vedomie. Protokol bude taktiež prílohou zápisnice.
- Ďalej starostka obce predložila poslancom na zváženie vysporiadanie
pozemkov pri dome po p. Adamcovej do vlastníctva obce, ktoré by neskôr boli
využité ako stavebné pozemky. Podobne by podľa nej bolo dobré vysporiadať
aj pozemok oproti budove zdravotného strediska a taktiež poslanec Ing.
Michalička navrhol zaoberať sa v budúcnosti aj vysporiadaním pozemkov
v časti Bobotská Lehota pri p. Kyselicovi, na ktorých v minulosti bývalo
klzisko.
- Poslanec Ing. Michalička následne informoval ostatných poslancov o výzve,
ktorá vyšla na získanie finančného grantu pre Telovýchovnú jednotu, za ktorý
by sa mohla zrealizovať napríklad oprava budovy kabín alebo automatické
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zavlažovanie futbalového ihriska. Táto výzva je platná do 31.1.2018 a je v nej
potrebná aj 10 % spoluúčasť obce. Poslanci OZ po krátkej diskusii rozhodli, že
sa týmto budú zaoberať až po prezistení bližších podmienok tejto výzvy a do
termínu na podanie žiadosti, t.j. 31.1.2018 o tomto rozhodnú na svojom
mimoriadnom zasadnutí.
- Nakoniec si ešte poslanci OZ schválili harmonogram riadnych zasadnutí na 1.
polrok 2018.
Uznesenie č.87/2017
OZ v Bobote schvaľuje:
Harmonogram riadnych zasadnutí OZ nasledovne:
16.2.2018
13.4.2018
25.5.2018
15.6.2018
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7.

Záver

Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala poslancom
za účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Boris Michalička
Ing. Juraj Jánošík

Starostka obce:

Danka Ďuriačová
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