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Zápisnica zo zasadnutia OZ

Obec Bobot

Prezenčná listina
Starostka obce:

Danka Ďuriačová

Poslanci OZ:

Mgr. Andrea Dúcka
Ing. Peter Gardian
Ľuboš Hloža

ospravedlnený

Ing. Juraj Jánošík
Ing. Pavol Koreň

ospravedlnený

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.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie úprav rozpočtu za II. štvrťrok 2018
Schválenie návrhu VZN č. 2/2018 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu obce Bobot
Schválenie návrhu Zmluvy o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky
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. Pavol Koreň
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Ing. Peter Gardian
- Mgr. Andrea Dúcka
Zapisovateľka zápisnice: p. Dáša Lobotková
Uznesenie č.48/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Petra Gardiana a Mgr.
Andreu Dúcku
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. 49/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie úprav rozpočtu za II. štvrťrok 2018
4. Schválenie návrhu VZN č. 2/2018, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
Bobot
5. Schválenie návrhu Zmluvy o zabezpečení overenia
účtovníctva a účtovnej závierky
6. Došlá pošta
7. Rôzne
8. 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:
3/2018, 19/2018, 23/2018, 28/2018, 29/2018, 30/2018, 31/2018, 32/2018, 33/2018, 34/2018,
36/2018, 37/2018, 38/2018, 39/2018, 40/2018, 41/2018, 42/2018, 43/2018.
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
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OZ v Bobote schvaľuje:
Finančnú čiastku 1 000 € z rozpočtu obce na odvodnenie a vyspádovanie
63/2017 kanála pri dome p. Žáčika.
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 7 500 eur.
OZ v Bobote schvaľuje:
Odpredaj pozemku parc. č. 3/31, č. 260 a č. 261 v k. ú. Bobot v celkovej
9/2018 predajnej cene 5 000 €.
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

22/2018

25/2018

35/2018

44/2018

OZ v Bobote súhlasí :
S vysporiadaním pozemkov pod miestnymi komunikáciami v obci a
pozemkov pod bývalým klziskom.
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
stará a udržuje ich.
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 €.
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:
- 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

OZ v Bobote schvaľuje:
Rekonštrukciu sociálneho zariadenia v Základnej škole Bobot v budúcom
45/2018 rozpočtovom roku 2019.
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OZ v Bobote poveruje starostku obce:
Na rokovanie a zistenie možností a podmienok ohľadne výstavby druhej
46/2018 bytovej jednotky.
OZ v Bobote schvaľuje:
Vykonanie poslaneckého prieskumu preverenia podnetu ohľadne
vytvárania nelegálnej skládky odpadu a budovania nelegálnej spaľovne v
47/2018 areáli Ludoprint, a. s.

Trvá

Trvá

3. Schválenie úprav rozpočtu za II. štvrťrok 2018
V tomto bode dala starostka obce slovo ekonómke obce, ktorá bližšie vysvetlila poslancom
dôvody a potrebu úpravy niektorých rozpočtových položiek príjmov aj výdavkov za obdobie
II. štvrťroka 2018. Prehľad úprav rozpočtu bude prílohou zápisnice. Poslanci nemali
k úpravám rozpočtu žiadne námietky.
Uznesenie č.50/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Úpravu rozpočtu za obdobie II. štvrťrok 2018
Rozpočtovým opatrením č. 3/2018. Úprava (navýšenie)
príjmov rozpočtu o 3 760,29 eur a úprava (navýšenie)
výdavkov rozpočtu o 12 779,07 eur.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Schválenie návrhu VZN č. 2/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu obce Bobot
Starostka obce informovala, že od Okresného úradu Trenčín, Odboru výstavby a bytovej
politiky už bola doručená odpoveď – súhlasné stanovisko s predloženým návrhom Územného
plánu obce Bobot, ktorý obec predložila na preskúmanie. Okresný úrad Trenčín vo svojom
liste odporučil obci Bobot schválenie tohto VZN.
Uznesenie č.51/2018
OZ v Bobote
a) berie na vedomie:
(1) Stanovisko Okresného úradu Trenčín z preskúmania
návrhu územného plánu obce Bobot, zn. OU-TNOVBP1-2018/001142-020/JD zo dňa 17.9.2018
podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. z. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.
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b) schvaľuje:
(1) Územný plán obce Bobot
(2) Všeobecnozáväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Bobot.
c) ukladá:
(1) Zabezpečiť uloženie schválenej územnoplánovacej
dokumentácie na Okresnom úrade Trenčín, na
Obecnom úrade Bobot a na stavebnom úrade.

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Schválenie návrhu Zmluvy o zabezpečení overenia účtovníctva
a účtovnej závierky
Starostka obce predložila poslancom na schválenie dva návrhy zmlúv od audítorskej
spoločnosti, ktorá nám už vykonávala audit aj za predchádzajúce obdobia. Prvý návrh zmluvy
bol na dobu určitú, čo znamená, že by nám firma vykonala audit iba za rok 2018 a druhý
návrh bol na dobu neurčitú, čo by znamenalo, že bude vykonaný audit vždy za uplynulý rok
a zároveň by bol vykonávaný aj audit priebežný za aktuálny rok.
Uznesenie č.52/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej
závierky firmou AC AUDIT Prievidza, spol. s r. o. na
dobu neurčitú.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Došlá pošta
V došlej pošte bol zaevidovaný list – žiadosť o finančný príspevok vo výške 66 eur na
realizáciu projektu „Zdravý životný štýl“ od Základnej školy s materskou školou Motešice.
Starostka obce dala poslancom hlasovať o schválení tohto príspevku.
Uznesenie č.53/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančný príspevok Základnej škole s materskou školou
Motešice vo výške 66 eur na realizáciu projektu „Zdravý
životný štýl.“
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Ďalším listom v došlej pošte bola žiadosť Združenia rodičov pri Materskej škole Bobot
o finančný príspevok vo výške 433,50 eur na nový nábytok do škôlky. Združenie rodičov pri
Materskej škole Bobot bolo zapojené do súťaže „Gesto pre mesto“, v ktorej vyhralo sumu
1 000 eur na kúpu nového nábytku do triedy pre najmenšie deti MŠ. Z týchto získaných
finančných prostriedkov a z ďalších vlastných finančných prostriedkov združenia bol
zakúpený nový nábytok vyrobený na mieru v celkovej hodnote 1 867 eur. Združenie rodičov
teda žiada obec o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške jednej polovice sumy
presahujúcej výšku získanej výhry zo súťaže. Poslanci OU nemali námietky proti poskytnutiu
tohto príspevku.
Uznesenie č.54/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančný príspevok Združeniu rodičov pri Materskej škole
Bobot vo výške 433,50 eur na financovanie časti
výdavkov na nový nábytok do škôlky.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Rôzne
Starostka obce predložila poslancom na schválenie dve faktúry od firmy Ecocities, s. r. o.
Piešťany, ktorá nám v zmysle uzatvorenej zmluvy poskytovala služby v súvislosti
s vypracovaním územného plánu obce Bobot. Prvá faktúra vo výške 11 440 eur je za
spracovanie návrhu územného plánu obce Bobot, vrátane správy o hodnotení a druhá faktúra
vo výške 300 eur predstavuje druhú splátku za spracovanie zadania na ÚPN. Starostka obce
zároveň upovedomila poslancov, že finančné prostriedky vo výške 11 440 eur budú
refundované z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá je pre našu obec schválená
na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy
a výstavby SR na rok 2018 podpísanej dňa 28.6.2018.
Uznesenie č.55/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Faktúru od firmy Ecocities, s. r. o. Piešťany vo výške
11 440 eur za spracovanie návrhu územného plánu obce
Bobot, vrátane správy o hodnotení.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.56/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Faktúru od firmy Ecocities, s. r. o. Piešťany vo výške 300
eur ako druhú splátku za spracovanie zadania na ÚPN.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Starostka obce predložila poslancom na schválenie odmenu za vypracovanie odborného
posudku k Územnému plánu obce odborne spôsobilej osobe Ing. arch. Miroslave Habelovej
na základe Dohody o vykonaní práce. Výška odmeny je 750 eur brutto + odvody
zamestnávateľa 244,12 eur, teda celková cena práce je vo výške 994,12 eur. Vypracovanie
tohto odborného posudku určuje zákon a je to akoby záverečné stanovisko k celej
územnoplánovacej dokumentácii.
Uznesenie č.57/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Vyplatenie odmeny odborne spôsobilej osobe Ing. arch.
Miroslave Habelovej za vypracovanie odborného posudku
k Územnému plánu obce v celkovej cene práce 994,12
eur.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starostka obce predložila poslancom tri došlé faktúry, ktoré obec prvotne uhradila zo svojich
bežných výdavkov, ale nakoľko sa jedná o odstránenie havarijných stavov, navrhla starostka
tieto výdavky preúčtovať z prostriedkov rezervného fondu obce. Jedná sa o kúpu nového
sporáka do školskej jedálne aj s príslušenstvom v hodnote 2 607,20 eur, ktorého zakúpenie
bolo už schválené uznesením OZ č. 19/2018, nakoľko starý sporák už bol v nevyhovujúcom
stave. Druhá faktúra je za výmenu betónového poklopu na studni na futbalovom ihrisku
v hodnote 534,30 eur, nakoľko starý poklop bol prasknutý, a posledná faktúra vo výške 834
eur je za maľovanie priestorov v dolnej triede MŠ.
Uznesenie č.58/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Použitie
prostriedkov
Rezervného
fondu
obce
Rozpočtovým opatrením č. 5/2018 celkovo vo výške
3 975,50 € na pokrytie výdavkov na odstránenie
havarijných stavov – výmena sporáka v školskej jedálni,
výmena betónového poklopu na studni na futbalovom
ihrisku a vymaľovanie dolnej triedy materskej školy.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce informovala poslancov, že hlavný kontrolór obce Mgr. Ivan Antal
oznámil obci vzdanie sa svojej funkcie hlavného kontrolóra k dátumu 30.9.2018. Z tohto
dôvodu je potrebné neodkladne vyhlásiť výberové konanie na nového hlavného kontrolóra
obce.
Uznesenie č.59/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra
obce Bobot.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
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Proti: 0
Zdržal sa: 0

Nakoniec si ešte poslanci OZ určili termín najbližšieho zasadnutia OZ na deň 5.11.2018.
Uznesenie č.60/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Termín najbližšieho zasadnutia OZ na deň 5.11. 2018.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na záver zasadnutia starostka obce ešte v krátkosti informovala, že v zmysle prijatého
uznesenia č. 47/2018 bol vykonaný poslanecký prieskum v areáli firmy Ludoprint, a. s. Po
vykonaní tohto prieskumu a po zistení závažného stavu situácie dala obec podnet na šetrenie
tejto veci na príslušný odbor životného prostredia. Zatiaľ naša obec neobdržala od príslušného
odboru životného prostredia oficiálne písomné stanovisko, ale telefonicky sa starostka obce
informovala, že naďalej prebieha šetrenie danej veci.

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. Peter Gardian
Mgr. Andrea Dúcka

Starostka obce:

Danka Ďuriačová
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Príloha č.1
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