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Prezenčná listina
Starostka obce:

Danka Ďuriačová

Poslanci OZ:

Mgr. Andrea Dúcka
Ing. Peter Gardian
Ľuboš Hloža
Ing. Juraj Jánošík
Ing. Pavol Koreň
Ing. Boris Michalička
Bc. Dana Zápotočná

Hlavný kontrolór:
Zapisovateľka:

Ing. Marcela Bartošová

Novozvolení poslanci OZ:
p. Zlatica Čerňanská
p. Marián Džubina
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ospravedlnený
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Obec Bobot

Návrh programu rokovania
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Informácia predsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v
obci Bobot z 10.11.2018
3. Sľub novej starostky obce
4. Sľub nových poslancov obecného zastupiteľstva
5. Príhovor starostky obce
6. Voľba návrhovej komisie
7. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva
8. Zástupca starostky obce
9. Plat starostky obce
10. Voľba členov Rady školy pri MŠ a ZŠ Bobot za zriaďovateľa
11. Voľba komisií, ich zloženie a činnosť
12. Rôzne
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1.

Otvorenie

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová,
ktorá konštatovala, že nakoľko sú prítomní šiesti poslanci obecného zastupiteľsta, OZ je
uznášaniaschopné a ustanovujúce zasadnutie sa môže začať.
Ospravedlnený poslanec: p. Ľuboš Hloža
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Mgr. Andrea Dúcka
- Ing. Boris Michalička
Zapisovateľka zápisnice: Ing. Marcela Bartošová
Uznesenie č. 61/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Mgr. Andrea Dúcka a Ing. Boris
Michalička.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce prečítala návrh programu ustanovujúceho zasadnutia a dala hlasovať
za jeho schválenie.
Uznesenie č.62 /2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Program ustanovujúceho zasadnutia OZ :
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Informácia predsedu volebnej komisie o výsledkoch
volieb do orgánov samosprávy v obci Bobot z
10.11.2018
3. Sľub novej starostky obce
4. Sľub nových poslancov obecného zastupiteľstva
5. Príhovor starostky obce
6. Voľba návrhovej komisie
7. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať
a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
8. Zástupca starostky obce
9. Plat starostky obce
10. Voľba členov Rady školy pri MŠ a ZŠ Bobot za
zriaďovateľa
11. Voľba komisií, ich zloženie a činnosť
12. Rôzne
13. Záver
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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2.

Informácia predsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov
samosprávy v obci Bobot z 10.11.2018

Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Drahomíra Hložová informovala poslancov OZ
a prítomných občanov o výsledkoch volieb do orgánov samoprávy v našej obci Bobot
konaných dňa 10.11.2018. Po podaní informácie vyzvala znovuzvolenú starostku obce p.
Danku Ďuriačovú o slávnostné zloženie sľubu.
3.

Sľub novej starostky obce

Starostka obce p. Danka Ďuriačová zložila slávnostný sľub starostu obce a predsedníčka
miestnej volebnej komisie p. D. Hložová odovzdala starostke obce osvedčenie starostu obce
Bobot. Následne starostka obce predstavila novozvolených a znovuzvolených poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Bobot. Poslanci OZ zložili slávnostný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva. Starostka obce zablahoželala poslancom k zvoleniu a každému odovzdala
osvedčenie poslanca obce Bobot.
4.

Príhovor starostky obce

Po slávnostnom akte zloženia sľubov a odovzdania osvedčení starostka obce p. Danka
Ďuriačová prečítala slávnostný príhovor.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia,
dovoľte mi, aby som sa vám ako starostka poďakovala za účasť vo voľbách a za dôveru, ktorú
ste mi svojím hlasom dali na ďalšie obdobie.
Dôvera, ktorou ste ma poctili, je pre mňa obrovskou výzvou a zároveň záväzkom. Je to pocta,
ale hlavne veľká zodpovednosť. Je to prejav ohodnotenia mojej doterajšej práce a aktivít,
ktorými som chcela prispieť ku krajšiemu a lepšiemu životu v našej obci. Ubezpečujem vás, že
budem starostkou pre všetkých občanov, aj pre tých, ktorí mali vo voľbe starostu obce odlišný
názor.
Po štyroch rokoch skúseností, ktoré ma voviedli do tajov samosprávy, by som chcela spoločne
s poslancami obecného zastupiteľstva dokončiť začaté projekty a verím, že zrealizovať aj tie
podané. Budeme sa snažiť dôsledne dosahovať stanovené ciele, realizovať požiadavky a
napĺňať potreby vás občanov.
Človek musí pochopiť význam a zmysel svojho poslania vyplývajúceho z dôvery občanov – je
to práca a obeta pre veci verejné. Aj keď sa vždy všetko urobiť nedá, treba sa pri hľadaní
správnej cesty naučiť umeniu kompromisu, umeniu efektívnej komunikácie s občanmi, umeniu
správne sa rozhodovať a za svoje rozhodnutia niesť zodpovednosť.
Pri tejto príležitosti by som chcela s uznaním, úctou a vďakou v mene svojom, ale aj v mene
občanov vysloviť poďakovanie všetkým poslancom obecného zastupiteľstva za ich vzájomnú
spoluprácu a obetavú prácu, ktorú v predchádzajúcom volebnom období vykonávali. Osobitne
chcem poďakovať tým, ktorí sa už o priazeň voličov neuchádzali. Novozvoleným poslancom
blahoželám k zvoleniu a verím, že v nasledujúcich štyroch rokoch spoločne urobíme maximum
v prospech našich občanov i celej obce. Ľudia nás budú hodnotiť nie podľa rečí, ale podľa
skutkov. A tých bude potrebné vykonať veľmi veľa. Nielen pre budovanie medziľudských
vzťahov, pre výstavbu a zveľaďovanie obce, ale aj pre posilňovanie hrdosti na ňu. Nech je naša
obec srdcovou záležitosťou nás všetkých.
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Želajme si navzájom zdravie, silu a vytrvalosť, ale najmä spokojnosť v našich rodinách. Chcem
vysloviť presvedčenie, že v nasledujúcom volebnom období nájdeme všetci spoločnú reč, že
budeme vždy vychádzať z reálnych skutočností.
Na záver vám všetkým ešte raz srdečne ďakujem a želám všetko dobré.

5.

Voľba návrhovej komisie

Starostka obce navrhla do návrhovej komisie poslancov Ing. Borisa Michaličku, Ing. Juraja
Jánošíka a Mgr. Andreu Dúcku.
Uznesenie č.63/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Návrhovú komisiu v zložení Mgr. Andrea Dúcka, Ing.
Boris Michalička, Ing. Juraj Jánošík.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6.

Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva

Starostka obce navrhla Ing. Borisa Michaličku za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolať a viesť zasadnutie OZ v jej neprítomnosti.
Uznesenie č.64/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Ing. Borisa Michaličku za poslanca OZ, ktorý bude
oprávnený zvolať
a viesť
zasadnutie
obecného
zastupiteľstva.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec (Ing. Boris Michalička)

7.

Zástupca starostky obce

Za zástupcu starostky obce navrhla D. Ďuriačová poslanca Ing. Borisa Michaličku. Poslanci
obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie rozhodnutie starostky obce.
8.

Plat starostky obce

Starostka obce dala slovo poverenému poslancovi Ing. B. Michaličkovi, aby informoval
prítomných o plate starostu obce podľa novelizovaného zákona 253/1994 Z. z.
Ing. B. Michalička informoval prítomných, že od 1.12.2018 platí novelizovaný zákon 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Starostovi
patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce, pričom pre obec Bobot platí: od 501
do 1 000 obyvateľov 1,83-násobok.
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Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnutím tento plat zvýšiť až o 60 %. Vzhľadom na prácu a
prínos starostky obce v predchádzajúcom volebnom období poslanec Ing. Michalička navrhol
zvýšenie platu o 10%.
K uvedenému návrhu podala poslankyňa Mgr. Dúcka protinávrh na zvýšenie platu o 20%,
nakoľko v minulom volebnom období mala starostka obce zvýšený plat o 20 %. Mgr. Dúcka
poznamenala, že vzhľadom na prácu starostky a jej prínos pre obec v minulom volebnom
období by sa toto navýšenie malo zachovať.
Poslanci OZ podľa rokovacieho poriadku obce najskôr hlasovali o protinávrhu Mgr. Dúckej –
zvýšenie platu o 20%.
Uznesenie č.65/2018
OZ v Bobote neschvaľuje:
Zvýšenie platu starostky obce Bobot o 20%.
Za uznesenie hlasovali: 2 poslanci (Mgr. Andrea Dúcka,
Bc. Dana Zápotočná)
Proti: 3 poslanci (p. Zlatica Čerňanská, Ing. Pavol Koreň,
p. Marián Džubina)
Zdržal sa: 2 poslanci (Ing. Boris Michalička, Ing. Juraj
Jánošík)
Nakoľko obecné zastupiteľstvo neschválilo navýšenie platu starostke o 20%, hlasovalo za
návrh poslanca Ing. Michaličku – zvýšenie platu starostky obce o 10%.
Uznesenie č.66/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Zvýšenie platu starostky obce Bobot o 10%.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci (Ing. Boris Michalička,
Ing. Pavol Koreň, Ing. Juraj Jánošík, p. Marián Džubina)
Proti: 1 poslanec ( p. Zlatica Čerňanská)
Zdržal sa: 2 poslanci (Mgr. Andrea Dúcka, Bc. Dana
Zápotočná)

9.

Voľba členov Rady školy pri MŠ a ZŠ Bobot za zriaďovateľa

Starostka obce D. Ďuriačová navrhla delegovať za zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej
škole Bobot Ing. Juraja Jánošíka a do Rady školy pri Základnej škole Bobot Mgr. Andreu
Dúcku. Poslanci OZ nemali k návrhu pripomienky.
Uznesenie č.67/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy:
Ing. Juraja Jánošíka za člena Rady školy pri MŠ Bobot
a Mgr. Andreu Dúcku za člena Rady školy pri ZŠ Bobot,
a to na nasledujúce funkčné obdobie RŠ pri MŠ Bobot a RŠ
pri ZŠ Bobot.
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Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci (Mgr. Andrea Dúcka,
Bc. Dana Zápotočná, Ing. Boris Michalička, Ing. Pavol
Koreň, Ing. Juraj Jánošík, p. Marián Džubina)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec (p. Zlatica Čerňanská)
10. Voľba komisií, ich zloženie a činnosť
Starostka obce dala slovo poslancovi Ing. B. Michaličkovi, aby informoval prítomných
o komisiách, ktoré sú v našej obci založené, a o ich činnosti:
1. Stavebná a verejnoporiadková komisia
2. Finančná a sociálna komisia
3. Komisia pre ochranu verejného záujmu
Za predsedu stavebnej a verejnoporiadkovej komisie navrhol Ing. B. Michalička Ing. Pavla
Koreňa a za členov Ing. Juraja Jánošíka a p. Mariána Džubina.
Uznesenie č.68/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Stavebnú a verejnoporiadkovú komisiu v zložení:
predseda komisie: Ing. Pavol Koreň
členovia: Marián Džubina, Ing. Juraj Jánošík.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Činnosť stavebnej a verejnoporiadkovej komisie:
- koncepčne rieši a dáva odborné stanoviská k investičnej výstavbe v obci so zreteľom
na efektívnu zástavbu územia obce,
- príprava a posudzovanie projektov rozvoja bývania,
- odborne posudzuje a vyjadruje sa k zamýšľaným stavebným zámerom občanov a
podnikateľských subjektov v obci,
- hodnotenie dopravnej situácie, stavu mestských komunikácií, chodníkov, verejnej
zelene, verejných priestranstiev,
- odborne posudzuje a usmerňuje statickú dopravu na území obce,
- vyjadruje sa k dopravnému značeniu na komunikáciách obce,
- prerokovanie stavu prípravy a kontrola výkonu zimnej údržby,
- zabezpečenie verejnoprospešných služieb, dohliada na čistenie obce, správu a údržbu
verejného osvetlenia, správu, výstavbu a údržbu verejných priestranstiev a obecného
cintorína,
- kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území obce,
- prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a
majetku a navrhovanie opatrení na nápravu,
- riešenie sťažností občanov na porušovanie verejného poriadku a spolunažívania
občanov,
- upozorňuje príslušné orgány obce na prípady porušovania verejného poriadku v meste
a vandalizmus,
- prerokováva podnety na ochranu majetku obce a občanov na zabezpečenie poriadku,
čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných
miestach,
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-

prerokovanie stavu v požiarnobezpečnostnej situácii v obci.
Uznesenie č.69/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Činnoť stavebnej a verejnoporiadkovej komisie.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Do finančnej a sociálnej komisie boli z poslancov OZ navrhnutí: za predsedu Mgr. Andrea
Dúcka a za členov p. Zlatica Čerňanská a Ing. Boris Michalička.
Uznesenie č.70/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančnú a sociálnu komisiu v zložení:
predseda komisie: Mgr. Andrea Dúcka
členovia: Zlatica Čerňanská, Ing. Boris Michalička.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Činnosť finančnej a sociálnej komisie:
- kontrola návrhu rozpočtu obce, kontrola plnenia rozpočtu a efektívneho hospodárenia,
- prerokovanie záverečného účtu obce, rozbor výsledkov hospodárenia, výsledky
inventarizácie majetku obce,
- prerokovanie návrhov na prijatie úverov, príprava návrhov na úpravu výšky daní,
poplatkov a cien za poskytované služby,
- kontrola dodržania zásad hospodárenia, nakladania, správy a efektívneho využívania
majetku obce,
- riešenie problematiky vysporiadania pohľadávok obce: vymáhanie, odpustenie, predaj
pohľadávok,
- posudzovanie žiadosti na kúpu a odpredaj nehnuteľností a hmotného investičného
majetku obce.
Uznesenie č.71/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Činnoť finančnej a sociálnej komisie.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Do komisie pre ochranu verejného záujmu boli navrhntí poslanci OZ: za predsedu Bc. Dana
Zápotočná a za členov p. Zlatica Čerňanská a Ing. Boris Michalička.
Uznesenie č.72/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Komisiu pre ochranu verejného záujmu v zložení:
predseda komisie: Bc. Dana Zápotočná
členovia: Zlatica Čerňanská, Ing. Boris Michalička.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Činnosť komisie pre ochranu verejného záujmu:
- sústreďovať oznámenia funkcií, činností, zamestnaní a majetkových pomerov starostu
obce,
- v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti oznámení požiadať starostu o
vysvetlenie, v prípade nepostačujúceho podaného vysvetlenia je komisia oprávnená
dať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu,
- poskytovať informácie o podaných oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu
ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
Uznesenie č.73/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Činnosť komisie pre ochranu verejného záujmu.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Rôzne
Starostka obce Danka Ďuriačová poďakovala v mene všetkých prítomných aj v mene občanov
odchádzajúcim poslancom Ing. Petrovi Gardianovi a p. Ľubošovi Hložovi za dlhoročnú prácu
na poste poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bobot. Prítomnému Ing. Petrovi Gardianovi
osobne odovzdala čestnú plaketu. Nakoľko p. Ľuboš Hloža nebol na zasadnutí prítomný,
ďakovnú plaketu za dlhoročnú prácu mu p. starostka odovzdá dodatočne.
12. Záver
Nakoľko neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala poslancom
a prítomným občanom za účasť na ustanovujúcom zasadnutí a zasadnutie OZ ukončila.
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Andrea Dúcka
Ing. Boris Michalička

Starostka obce:

Danka Ďuriačová
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