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Obec Bobot

Zápisnica zo zasadnutia OZ

Prezenčná listina
Starostka obce:

Danka Ďuriačová

Poslanci OZ:

Mgr. Andrea Dúcka
Ing. Peter Gardian

ospravedlnený

Ľuboš Hloža

ospravedlnený

Ing. Juraj Jánošík
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie záverečného účtu obce Bobot za rok 2017
Schválenie úprav rozpočtu za I. štvrťrok 2018
Schválenie návrhu VZN č. 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Schválenie mandátnej zmluvy II. časť obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie
– Územný plán obce Bobot
Došlá pošta
Rôzne
Záver
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1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá
konštatovala, že nakoľko sú prítomní piati poslanci, OZ je uznášania schopné a rokovanie sa
môže začať.
Ospravedlnení poslanci: p. Ľuboš Hloža, Ing. Peter Gardian
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Ing. Juraj Jánošík
- Bc. Dana Zápotočná
Zapisovateľka zápisnice: p. Dáša Lobotková
Uznesenie č.28/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Juraja Jánošíka a Bc. Danu
Zápotočnú
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 29/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie záverečného účtu obce Bobot za rok
2017
4. Schválenie úprav rozpočtu za I. štvrťrok 2018
5. Schválenie návrhu VZN č. 1/2018 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp
6. Schválenie mandátnej zmluvy II. časť obstarávanie
územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán
obce Bobot
7. Došlá pošta
8. Rôzne
9. Záver
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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2. Kontrola uznesení
Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení:
Splnené uznesenia:
87/2017, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 18/2018, 20/2018, 21/2018, 24/2018, 26/2018,
27/2018.
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:
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:
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.
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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
85/2017 projekte, čo predstavuje maximálne 7500 eur.

zrušené

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.

Trvá

9/2018

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 €.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje predloženie ŽoNFP:
Názov projektu: Zberný dvor Bobot
Výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa (obec Bobot) z
celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške: 13 221,03 €
17/2018 Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC 111-2017-33

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Finančné prostriedky 2600 € na zakúpenie kombinovaného gastro sporáka
19/2018 aj s príslušenstvom do školskej kuchyne.
Trvá
OZ v Bobote súhlasí :
S vysporiadaním pozemkov pod miestnymi komunikáciami v obci a
22/2018 pozemkov pod bývalým klziskom.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Obec Bobot zastúpená starostkou Dankou Ďuriačovou bude partnerom
SFZ na strane úspešného žiadateľa v projekte "Podpora rekonštrukcie a
výstavby futbalovej infraštruktúry" a futbalový klub TJ Tatran Bobot úspešný žiadateľ v zastúpení predsedom Miroslavom Sokolíkom bude
23/2018 vystupovať ako garant projektu.

Trvá

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 € podľa osobitného zreteľa v zmysle § 9 ods. 8 písm.
e.) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, z dôvodu, že pozemky susedia s pozemkom p. Žáčika, nemajú
využitie pre ostatných susedných vlastníkov nehnuteľnosti, o pozemky sa
25/2018 stará a udržuje ich.
Trvá

3. Schválenie záverečného účtu obce Bobot za rok 2017
Starostka obce dala slovo ekonómke obce p. Dáši Lobotkovej , ktorá v krátkosti prešla celý
návrh záverečného účtu a bližšie vysvetlila a ozrejmila poslancom najdôležitejšie údaje z
tohto dokumentu. Hlavný kontrolór obce Mgr. Ivan Antal predniesol svoje stanovisko
k záverečnému účtu a jeho pripomienky budú do finálnej podoby tohto dokumentu
zapracované.
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Uznesenie č.30/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Spôsob financovania schodku rozpočtu zisteného podľa §
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. tým, že
tento schodok vo výške 527 225,33 € financovala obec
z návratných zdrojov financovania (z príjmových
finančných operácií).
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.31/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Použitie zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1
písm. c) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 22 561,17 €
na tvorbu rezervného fondu vo výške 22 561,17 €.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.32/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Záverečný účet obce Bobot za rok 2017 a celoročné
hospodárenie bez výhrad
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Schválenie úprav rozpočtu za I. štvrťrok 2018
V tomto bode dala starostka obce opäť slovo ekonómke obce, ktorá bližšie vysvetlila
poslancom dôvody a potrebu úpravy niektorých rozpočtových položiek príjmov aj výdavkov
za obdobie I. štvrťroka 2018. Položkovitý prehľad úprav rozpočtu bude prílohou zápisnice.
Poslanci nemali k úpravám rozpočtu žiadne námietky.
Uznesenie č.33/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Úpravu rozpočtu za obdobie 1. štvrťrok 2018
Rozpočtovým opatrením č. 1/2018. Úprava (navýšenie)
príjmov rozpočtu o 8 131,87 € a úprava (navýšenie)
výdavkov rozpočtu o 5 005,19 €.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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5. Schválenie návrhu VZN č. 1/2018 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Na základe upozornenia prokurátora na nedostatky v pôvodnom VZN č. 1/2014 o spôsobe
náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp, predložila starostka obce na schválenie nové vypracované
VZN č. 1/2018. Poslanec Ing. Koreň mal niekoľko doplňujúcich otázok k tomuto VZN a po
krátkej diskusii poslancov dala starostka obce o schválení VZN hlasovať.
Uznesenie č.34/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
VZN č. 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného
odvádzania
odpadových
vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Schválenie mandátnej zmluvy II. časť obstarávanie
územnoplánovacej dokumentácie – Územný plán obce Bobot
Starostka obce predložila poslancom na schválenie Mandátnu zmluvu s firmou Ing. arch.
Karol Ďurenec, s.r.o., ktorý je ako odborne spôsobilá osoba pri obstarávaní územnoplánovacej
dokumentácie územný plán obce Bobot v zmysle § 2a stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
Predmetom tejto mandátnej zmluvy je II. kolo – finalizácia celého procesu územného
plánovania obce. Zatiaľ starostka obce podpísala s Ing. Ďurencom iba Dohodu o spolupráci,
ale pre potreby dokončenia celého procesu územného plánovania je potrebné podpísať s ním
predmetnú Mandátnu zmluvu. Cena všetkých činností plnenia predmetu tejto zmluvy je 850
€. Starostka obce ďalej informovala, že približne niekedy v októbri až novembri tohto roku
bude už hotová aj celá projektová dokumentácia k územnému plánovaniu obce. Verejné ústne
prerokovanie návrhu územného plánu obce Bobot a správy o hodnotení územnoplánovacej
dokumentácie bolo dňa 22.6.2018. Starostka obce tiež podotkla, že k hotovému územnému
plánu bude neskôr musieť byť vypracovaný ešte posudok hotového diela. Tento posudok,
ktorého vypracovanie určuje zákon, bude akoby záverečné stanovisko k celej
územnoplánovacej dokumentácii. Na zhotovenie celého tohto diela je obci schválená dotácia
MDVRR SR.
Uznesenie č.35/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Mandátnu zmluvu s mandatárom Ing. arch. Karol
Ďurenec, s.r.o., ktorej predmetom je zabezpečenie činnosti
odborne
spôsobilej
osoby
pri
obstarávaní
územnoplánovacej dokumentácie územný plán obce Bobot
za cenu 850 €.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-7-

Obec Bobot

Zápisnica zo zasadnutia OZ

7. Došlá pošta
V došlej pošte bol zaevidovaný iba jeden list – žiadosť o finančný príspevok na DPA od
Základnej školy s materskou školou Motešice. Starostka obce dala poslancom hlasovať
o schválení tohto príspevku.
Uznesenie č.36/2018
OZ v Bobote neschvaľuje:
Finančný príspevok na organizovanie Denných školských
aktivít v čase od 2.7. do 13.7.2018 pre žiaka s trvalým
pobytom v Bobote
Za uznesenie hlasovali: 2 poslanci (Ing. Michalička, Ing.
Jánošík)
Proti: 0
Zdržal sa: 3 poslanci (Ing. Koreň, Mgr. Dúcka, Bc.
Zápotočná)

8. Rôzne
Starostka obce informovala, že rekonštrukcia umyvárne a WC v MŠ na poschodí, ktorá bola
schválená uznesením č. 13/2018 , je už ukončená. Pri jej realizácii však došlo k nečakanej
menšej komplikácii, keď bol pri úprave podlahy zistený havarijný stav pôvodnej starej
podlahy a táto sa musela celá odstrániť a upraviť na vyhovujúci stav pred vybudovaním
novej podlahy a pokládkou novej dlažby. Týmto sa navýšila pôvodná cena, ktorá bola za
rekonštrukciu dohodnutá. Taktiež starostka obce informovala poslancov, že využila
pracovníkov stavebnej firmy realizujúcej rekonštrukciu, aj na odstránenie zistených
nedostatkov v školskej jedálni, ktoré boli zistené kontrolou z hygieny. Bolo potrebné vykonať
malé úpravy aj v priestoroch školskej jedálne, takže starostka obce využila prítomnosť
stavebných robotníkov aj na vykonanie týchto úprav, čo bolo v danej situácii určite
výhodnejšie a ekonomickejšie, ako hľadať niekoho iného a naviac sa tým odstránili
nedostatky zistené kontrolou z hygieny. Navýšenie stavebných prác a úprav v súvislosti
s neplánovanou úpravou podlahy v umyvárke Materskej školy a drobnými úpravami
v školskej jedálni, boli stavebnou firmou Maprostav s.r.o., ktoré bola vybraná ako dodávateľ
rekonštrukcie, vyčíslené na 1 446,06 € s DPH. Starostka obce dala poslancom hlasovať
o navýšení rozpočtu rekonštrukčných prác. Následne sa poslanci OZ zhodli aj na financovaní
celej rekonštrukcie umyvárne a WC v Materskej škole na poschodí z prostriedkov rezervného
fondu.
Uznesenie č.37/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Navýšenie rozpočtu pri realizácii rekonštrukcie WC
v Materskej škole na poschodí a drobných úprav
v školskej jedálni o 1 446,06 €.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č.38/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Použitie
prostriedkov
Rezervného
fondu
obce
Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 celkovo vo výške
11 587,67 € na pokrytie výdavkov na rekonštrukciu
umyvárne a WC na 1. poschodí v Materskej škole.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlavný kontrolór obce Mgr. Antal prečítal prítomným Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Bobot na obdobie 2. polrok 2018 a požiadal starostku obce, aby
tento plán činnosti dala na schválenie poslancom.
Uznesenie č.39/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Bobot na obdobie 2. polrok 2018
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Potom prečítal hlavný kontrolór Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot
2/2018. Túto správu vzali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie. Následne hlavný
kontrolór odporučil poslancom obecného zastupiteľstva schváliť úväzok starostku obce na
nasledujúce volebné obdobie podľa § 11 ods.4, písm. i.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a taktiež počet poslancov obecného zastupiteľstva v nasledujúcom volebnom období,
nakoľko zákon o obecnom zriadení definuje lehotu na najmenej 90 dní pred voľbami
a vzhľadom na fakt, že najbližšie zasadnutie bude pravdepodobne niekedy v septembri, je
vhodné toto schválenie učiniť na prebiehajúcom zasadnutí.
Uznesenie č.40/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Počet poslancov obecného zastupiteľstva v počte 7
poslancov, v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) Zákona č.
369/1990 Z. z.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.41/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Rozsah výkonu funkcie starostu obce v rozsahu 100 %,
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) Zákona č. 369/1990 Z.z.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Nakoniec hlavný kontrolór obce predložil poslancom svoju Žiadosť o navýšenie úväzku
hlavného kontrolóra obce. Poslanci si nechali túto jeho žiadosť na zváženie do najbližšieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva s tým, že dovtedy im zároveň hlavný kontrolór predloží
svoj výkaz práce hodín pre našu obec za predošlé obdobie.
Starostka obce informovala o schválenej dotácii vo výške 8 000 € od Úradu vlády SR na
vybudovanie ďalších prvkov detského ihriska v areáli Materskej školy. Podmienky
poskytnutia tejto dotácie určujú aj spoluúčasť obce na projekte, ktorá predstavuje sumu 655
€. Zároveň bolo potrebné dať k tomuto vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bude
povinnou súčasťou vyúčtovania dotácie. Za vypracovanie projektovej dokumentácie
predložila starostka obce na schválenie faktúru od Ing. arch. Zuzany Križmovej na sumu 390
€ a taktiež predložila na schválenie poslancom spoluúčasť na tomto projekte vo výške 655 €.
Uznesenie č.42/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Spoluúčasť vo výške 655 eur na projekte „Detské ihrisko
Lienka“ , financovanom Úradom vlády SR.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.43/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Faktúru č. 2018012 od Ing. arch. Zuzany Križmovej za
vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 390 € na
projekt „Detské ihrisko Lienka“, financovaný Úradom
vlády SR.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce informovala poslancov o kúpe pozemku o výmere 264 m2 a pozemku
o výmere 42 m2, za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov na uvedených pozemkoch,
o ktorých sa obec domnievala, že sú v jej výlučnom vlastníctve. Obec sa o tieto pozemky
náležite stará a udržiava ich. Nakoľko kúpa nehnuteľnosti v zmysle § 12 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nie je osobitne upravená, riadi sa obec pri
nadobúdaní majetku a nakladaní s ním osobitnými predpismi. Cena za predmet kúpy môže
byť určená znaleckým posudkom, ale v prvom rade záleží na dohodnutej cene medzi
zmluvnými stranami. Po vzájomnej diskusii sa poslanci dohodli a navrhli pozemok odkúpiť
za cenu 1 euro za každý podiel.
Uznesenie č.44/2018
OZ v Bobote :
a) Prerokovalo podmienky kúpy pozemkov:
- Parc. č. KN E 580/5 orná pôda o výmere 264 m2,
uvedenej na LV č. 1002, k. ú. Bobot a
- Parc. č. 743/573 orná pôda o výmere 42 m2,
uvedenej na LV č. 1186, k. ú. Bobot
b) Schvaľuje kúpu pozemkov:
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Parc. č. KN E 580/5 orná pôda o výmere 264 m 2,
uvedenej na LV č. 1002, k. ú. Bobot a
- Parc. č. 743/573 orná pôda o výmere 42 m2,
uvedenej na LV č. 1186, k. ú. Bobot
c) Schvaľuje dohodnutú cenu za pozemky na
uvedených parcelách v bode a) a bode b) vo výške
1,00 € za podiel
d) Schvaľuje úhradu správneho poplatku súvisiaceho
s prevodom vlastníckych práv
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

Na základe pripomienky a požiadavky rodičov detí Základnej školy Bobot o rekonštrukciu
sociálneho zariadenia v ZŠ, bol podaný návrh zakomponovať výdavkový položku na túto
rekonštrukciu do rozpočtu obce na rok 2019.
Uznesenie č.45/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Rekonštrukciu sociálneho zariadenia v Základnej škole
Bobot v budúcom rozpočtovom roku 2019.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce opäť otvorila tému možnej výstavbu druhej bytovej jednotky v našej obci
vzhľadom na hroziacu zmluvnú pokutu od Západoslovenskej distribučnej, a. s., v sume 32
154 €, vyplývajúcu zo Zmluvy o spolupráci č. 14/13300/002-ZoS uzatvorenej bývalým
starostom obce p. Tunegom dňa 25.2.2014. Starostka obce informovala, že podaných žiadostí
o obecné nájomné byty pribúda, takže o obsadenosť druhej bytovky by obava nebola. Po
diskusii dala starostka obce o možnosti výstavby druhej bytovej jednotky v našej obci
hlasovať.
Uznesenie č.46/2018
OZ v Bobote poveruje starostku obce:
Na rokovanie a zistenie možností a podmienok ohľadne
výstavby druhej bytovej jednotky.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na základe podnetu občanov, dostala starostka obce informáciu, že v areáli Ludoprint, a.s. sa
vytvára nelegálna skládka odpadu a nelegálne sa buduje v bývalej kotolni spaľovňa na
spaľovanie nebezpečného odpadu. Ing. Koreň navrhol, aby obec vykonala poslanecký
prieskum na preverenie tejto skutočnosti. Ing. Michalička navrhol starostke informovať o tejto
záležitosti aj starostu obce Motešice, nakoľko v blízkosti vytváranej skládky sa nachádza
zdroj pitnej vody a taktiež upozorniť na túto skutočnosť aj ostatné blízke obce v regióne.
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Uznesenie č.47/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Vykonanie poslaneckého prieskumu preverenia podnetu
ohľadne vytvárania nelegálnej skládky odpadu
a budovania nelegálnej spaľovne v areáli Ludoprint, a. s.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nakoniec starostka obce ešte v krátkosti informovala poslancov o blížiacej sa rekonštrukcii
kultúrneho domu a obecného úradu, ktorej začiatok je predbežne plánovaný na mesiac júl
2018.

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Juraj Jánošík
Bc. Dana Zápotočná

Starostka obce:

Danka Ďuriačová
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