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Prezenčná listina 

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

   

Poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka  

 Ing. Peter Gardian ospravedlnený 

 Ľuboš Hloža ospravedlnený 

 Ing. Juraj Jánošík ospravedlnený 

 Ing. Pavol Koreň  

 Ing. Boris Michalička  

 Bc. Dana Zápotočná  

   

Hlavný kontrolór: Mgr. Ivan Antal   

   

Zapisovateľka: Dáša Lobotková  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Návrh programu rokovania 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie zmeny rozpočtu za IV. štvrťrok 2017 

4. Schválenie Komunitného plánu obce Bobot 

5. Schválenie odpredaja pozemku pri autobusovej zástavke Ludoprint 

6. Došlá pošta 

7. Rôzne 

8. Záver 
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1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá 

konštatovala, že nakoľko sú prítomní štyria poslanci, OZ je uznášaniaschopné a rokovanie sa 

môže začať. 

 

Ospravedlnení poslanci: p. Ľuboš Hloža, Ing. Juraj Jánošík a Ing. Peter Gardian 

 

Starostka navrhla overovateľov zápisnice: 

- Ing. Boris Michalička 

- Mgr. Andrea Dúcka 

 

Zapisovateľka zápisnice: Dáša Lobotková 

 

U z n e s e n i e  č . 5 / 2 0 1 8  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice: Ing. Borisa Michaličku a Mgr. 

Andreu Dúcku 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Následne starostka obce prečítala návrh programu rokovania a dala hlasovať za jeho 

schválenie. 

U z n e s e n i e  č .  6 / 2 0 1 8  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program riadneho rokovania OZ nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Schválenie zmeny rozpočtu za IV. štvrťrok 2017 

4. Schválenie Komunitného plánu obce Bobot  

5. Schválenie odpredaja pozemku pri autobusovej 

zastávke Ludoprint  

6. Došlá pošta 

7. Rôzne 

8. Záver   

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Kontrola uznesení 

Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení: 

 

Splnené uznesenia: 

 

61/2016, 13/2017, 56/2017, 67/2017, 68/2017, 69/2017, 75/2017, 76/2017, 77/2017, 78/2017, 

79/2017, 80/2017, 81/2017, 82/2017, 83/2017, 84/2017, 86/2017, 1/2018, 2/2018, 4/2018 
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Nesplnené 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 

26/2017 

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 

rozpočtu obce vo výške 2 000 eur. Trvá 

30/2017 

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. 

(príloha č. 1). Trvá 

31/2017 

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 

(príloha č.2). Trvá 

35/2017 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Spracovanie geometrického plánu v k. ú. Bobotská Lehota vo výške 677 € 

z dôvodu vysporiadania pozemkov bývalého toku Machnáč a miestnej 

komunikácie pri súčasnom toku. Trvá 

62/2017 

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 

Obcou Neporadza ako príslušným stavebným úradom. Trvá 

63/2017 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Finančnú čiastku 1 000 € z rozpočtu obce na odvodnenie a vyspádovanie 

kanála pri dome p. Žáčika. Trvá 

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. Trvá 
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87/2017 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Harmonogram riadnych zasadnutí OZ nasledovne: 

16.2.2018 

13.4.2018 

25.5.2018 

15.6.2018 Trvá 

3/2018 

OZ v Bobote schvaľuje: 

25% spoluúčasť obce Bobot na projekt Slovenského futbalového zväzu 

pre TJ Tatran Bobot v hodnote 7 700 € s DPH - zavlažovanie športového 

areálu a vybudovanie lavičiek náhradníkov. Nové 

 

3. Schválenie zmeny rozpočtu za IV. štvrťrok 2017 

Ekonómka obce p. Dáša Lobotková informovala poslancov o úpravách rozpočtu obce 

vykonaných k dátumu 31.12.2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017. Príjmová časť rozpočtu 

bola úpravami celkovo zvýšená o 11 974,67 € a výdavková časť rozpočtu bola úpravami 

zvýšená o 15 048,45 €. Podrobný popis úprav rozpočtu bude prílohou zápisnice. 

 

U z n e s e n i e  č . 7 / 2 0 1 8  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Úpravy rozpočtu za obdobie IV. štvrťrok 2017 

rozpočtovým opatrením č. 3/2017. 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

4. Schválenie Komunitného plánu obce Bobot 

Následne starostka obce informovala o novele zákona o sociálnych službách, podľa ktorej 

bolo potrebné vypracovať a prijať nový Komunitný plán sociálnych služieb obce Bobot 

(príloha zápisnice). 

 

U z n e s e n i e  č . 8 / 2 0 1 8  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Bobot 2018 – 

2022. 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

5. Schválenie odpredaja pozemku pri autobusovej zastávke Ludoprint 

Na základe žiadosti p. Žáčika, ktorý má záujem odkúpiť od obce pozemok v blízkosti svojho 

rodinného domu, dostali poslanci OZ na preštudovanie podklady týkajúce sa tohto pozemku 

s tým, že je potrebné stanoviť predajnú cenu a v zmysle zákona o majetku obcí zverejniť tento 

zámer predaja, aby sa oň mohli uchádzať prípadne aj iní záujemcovia. Na konkrétne parcely 
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je už vypracovaný aj znalecký posudok, okrem ktorého do predajnej ceny budú vstupovať aj 

náklady obce spojené s vysporiadaním pozemkov do svojho vlastníctva. Jedná sa o pozemok 

s rozlohou 867 m2  – parcely č. 3/31, č. 260 a č. 261. Po vzájomnej diskusii poslanci OZ 

sčítaním všetkých nákladov obce vyčíslili celkovú cenu pozemku na 5 006 € s tým, že 

predajná cena bude zaokrúhlená na 5 000 €. 

 

U z n e s e n i e  č . 9 / 2 0 1 8  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Odpredaj pozemku parc. č. 3/31, č. 260 a č. 261 v k. ú. 

Bobot v celkovej predajnej cene 5 000 €.  

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

6. Došlá pošta 

Mesto Bánovce nad Bebravou doručilo obci na podpis Dohodu o zabezpečení záujmového 

vzdelávania v centre voľného času, ktoré navštevujú 4 deti našej obce. V zmysle tejto dohody 

je potrebné uhradiť náklady súvisiace so zabezpečením záujmového vzdelávania na obdobie 

január až máj 2018 v celkovej výške 60 €. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Dohodu s Mestom Bánovce nad Bebravou o zabezpečení 

záujmového vzdelávania v centre voľného času na 

obdobie január až máj 2018. 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Ďalej bol v došlej pošte zaevidovaný list – žiadosť od p. Šranka, ktorý má záujem 

o odkúpenie pozemku oproti svojmu rodinnému domu (parčík pred zdravotným strediskom). 

Starostka obce informovala, že tieto parcely zatiaľ nie sú vo vlastníctve obce, a preto v tejto 

veci už oslovila vlastníkov jednotlivých pozemkov. Po vysporiadaní pozemkov do vlastníctva 

obce sa dá vyhotoviť znalecký posudok, stanoví sa predajná cena a pozemok bude ponúknutý 

na predaj v zmysle zákona o majetku obcí. Poslanci sa zhodli na tom, že na predaj nebude 

ponúknutý celý pozemok (celý parčík), ale iba cca jeho polovica, nakoľko pred budovou 

zdravotného strediska sa v budúcnosti môže vybudovať parkovisko pre lekárov a pacientov. 

 

7. Rôzne 

Starostka obce podala poslancom informáciu o výsledku vykonaného auditu za rok 2016. 

Poslancom bola správa audítora zaslaná v podkladoch pred zasadnutím. Následne starostka 

obce navrhla schváliť aj zmluvu s firmou AC AUDIT Prievidza, spol. s r. o. na vykonanie 

auditu aj na ďalší rok, teda na vykonanie auditu za rok 2017. Cenu za vykonanie auditu nám 

firma ponúka v rovnakej výške 800 € ako za predchádzajúci rok. Nakoľko sa opäť jedná o 

najvýhodnejšiu ponuku po prieskume trhu vykonanú pracovníkmi obce, poslanci zmluvu 

schválili. 



Obec Bobot Zápisnica zo zasadnutia OZ 

 

- 7 - 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zmluvu o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej 

závierky za rok 2017 s firmou AC AUDIT Prievidza, spol. 

s r. o. v sume 800 €. 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starostka obce na základe našej objednávky predložila poslancom na schválenie faktúru od 

firmy MCH dozoring, s. r. o. za vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu „Zberný 

dvor obce Bobot“ v sume 3 900 €. Dokumentácia ohľadom vybudovania zberného dvora bude 

mať dve časti: stavebnú časť a strojovú časť, na ktorú sa robí aj verejné obstarávanie. 

Starostka obce informovala, že k zbernému dvoru budú viesť dve prístupové cesty: jedna 

pôjde cez hlavnú vstupnú bránu firmy Ludoprint, a. s. a druhá bude vybudovaná zo zadnej 

strany od „chmeľnice“ po vysporiadaní príslušných pozemkov, nakoľko tieto sú zatiaľ vo 

vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Úhradu faktúry č. 1020180002 od firmy MCH dozoring, s. 

r. o. Varín za vyhotovenie projektovej dokumentácie na 

stavebnú časť zberného dvora v sume 3 900 €. 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Následne starostka obce oboznámila poslancov s potrebou rekonštrukcie umyvárne a WC na 

1. poschodí materskej školy. Tieto priestory sa dlhodobým používaním dostali do stavu, ktorý 

si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.  

Starostka obce predložila poslancom aj ponuky na realizáciu rekonštrukcie od firiem, ktoré 

v tejto veci oslovila. 

Prvá cenová ponuka bola doručená od firmy Maprostav, spol. s r. o. , Kukučínova 378, 911 01 

Trenčín, ktorá nám vykonala v roku 2016 aj rekonštrukciu WC v MŠ na prízemí. Cenová 

ponuka č. MM/2018/11 zo dňa 25.1.2018 na vykonanie rekonštrukcie umyvárne a WC na 1. 

poschodí MŠ od tejto firmy je 10 408,32 € s DPH. 

Druhá ponuka zo dňa 15.2.2018 bola doručená od firmy MISTAV – TM, s. r. o., M. R.  

Štefánika 19, 911 01 Trenčín na sumu 11 016,06 € s DPH.  

Tretia ponuka č. 007/2018 zo dňa 16.2.2018 bola doručená od firmy L BAU, s. r. o., 

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava na sumu 11 066,98 € s DPH. 

 

Poslanci voči rekonštrukcii nemali námietky a na základe predložených ponúk po krátkej 

diskusii vybrali ponuku s najvýhodnejšou cenou, teda firmu Maprostav, spol. s r. o. Trenčín, 

ktorá za vykonanie rekonštrukcie žiada sumu 10 408,32 € s DPH. 

 

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

OZ v Bobote schvaľuje: 

Rekonštrukciu umyvárne a WC na 1. poschodí materskej 

školy a dodávateľa tejto rekonštrukcie, firmu Maprostav, 
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spol. s r. o., Kukučínova 378, 911 01 Trenčín, ktorá 

predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku vo výške 

10 408,32 € s DPH. 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Starostka obce informovala, že sa budeme uchádzať o nenávratný finančný príspevok od 

Úradu vlády SR na vybudovanie ďalších prvkov detského ihriska v areáli materskej školy na 

základe výzvy Podpora rozvoja športu na rok 2018, pre podprogram č. 2, výstavba detských 

ihrísk. 

 

Firme ANTES Group, s. r. o. Trenčianska Turná bola z našej strany z dôvodu cenovej 

nevýhodnosti vypovedaná Zmluva o servise a údržbe EZS č. 4967/11/DS, uzatvorená dňa 

18.1.2011, doplnená Dodatkom č. 1 zo dňa 7.5.2014. Táto firma nám vykonávala pravidelnú 

technickú kontrolu, servis a údržbu bezpečnostných zariadení – alarmov. Zmluvný vzťah 

s touto firmou končí po uplynutí zmluvne dohodnutej výpovednej lehoty k dátumu 31.5.2018. 

Zatiaľ má starostka obce už k dispozícii výhodnejšiu cenovú ponuku od firmy SPIN – 

Trenčín, s. r. o. 

 

Obci Bobot bolo doručené Uznesenie Okresného súdu Nového Mesta nad Váhom, v ktorom 

na základe navrhovateľa: Centra sociálnych služieb JESIENKA Myjava súd ustanovil Obec 

Bobot ako opatrovníka p. J. Sokolíka, ktorý je v tomto zariadení umiestnený. 

 

Starostka obce informovala poslancov o stanovisku Západoslovenskej distribučnej, a. s., 

podľa ktorého obci hrozí zmluvná pokuta 32 154 € vyplývajúca zo Zmluvy o spolupráci č. 

14/13300/002-ZoS uzatvorenej bývalým starostom obce p. Tunegom dňa 25.2.2014. Poslanci 

OZ berú na vedomie túto skutočnosť a budú hľadať možnosti na vyriešenie tohto problému v 

prospech obce. 

 

Hlavný kontrolór obce predložil a prečítal poslancom OZ nasledovné správy: Správu 

z kontrolnej činnosti kontrolóra obce Bobot za 4Q 2017, Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Bobot za rok 2017 a Ročnú správu o kontrole vybavovania 

sťažností za rok 2017 podľa §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Správy 

hlavného kontrolóra obce tvoria prílohu zápisnice. Poslanci vzali všetky tieto správy hlavného 

kontrolóra na vedomie. 

 

8. 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  

 Mgr. Andrea Dúcka  

   

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  
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Príloha č.1  

 


