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Zápisnica zo zasadnutia OZ

Obec Bobot

Prezenčná listina
Starostka obce:

Danka Ďuriačová

Poslanci OZ:

Mgr. Andrea Dúcka
p. Marián Džubina
p. Zlatica Čerňanská
Ing. Juraj Jánošík
Ing. Pavol Koreň
Ing. Boris Michalička
Bc. Dana Zápotočná

Hlavný kontrolór:
Zapisovateľka:

Dáša Lobotková

Hostia a ostatní prítomní:

Návrh programu rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Bobot
Schválenie úprav rozpočtu za III. kvartál 2018
Schválenie návrhu viacročného rozpočtu obce Bobot 2019-2021
Došlá pošta
Rôzne
Záver
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1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá
konštatovala, že nakoľko sú prítomní všetci poslanci, OZ je uznášania schopné a rokovanie sa
môže začať.
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Ing. Juraj Jánošík
- p. Zlatica Čerňanská
Zapisovateľka zápisnice: p. Dáša Lobotková
Uznesenie č.74/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Juraja Jánošíka a p. Zlaticu
Čerňanskú
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce prečítala návrh programu rokovania a dala hlasovať za jeho schválenie.
Uznesenie č. 75/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
Bobot
4. Schválenie úprav rozpočtu za III. kvartál 2018
5. Schválenie návrhu viacročného rozpočtu obce
Bobot 2019-2021
6. Došlá pošta
7. Rôzne
8. Záver
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Kontrola uznesení
Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení:
Splnené uznesenia:
26/2017, 30/2017, 31/2017, 85/2017, 35/2018, 48/2018, 49/2018, 50/2018, 51/2018, 52/2018,
53/2018, 54/2018, 55/2018, 56/2018, 57/2018, 58/2018, 59/2018, 60/2018, 61/2018, 62/2018,
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63/2018, 64/2018, 65/2018, 66/2018, 67/2018, 68/2018, 69/2018, 70/2018, 71/2018, 72/2018,
73/2018.
Nesplnené uznesenia:

23/2015

35/2017

62/2017

63/2017

OZ v Bobote schvaľuje:
Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia
s majetkom obce – návrh na odloženie na budúce
zasadnutiu OZ.
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.
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.
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančnú čiastku 1 000 € z rozpočtu obce na odvodnenie a
vyspádovanie kanála pri dome p. Žáčika.

Trvá

zrušiť

Trvá

zrušiť
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
OZ v Bobote súhlasí :
S vysporiadaním pozemkov pod miestnymi komunikáciami
22/2018 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
25/2018 udržuje ich.
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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
44/2018 prevodom vlastníckych práv

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Rekonštrukciu sociálneho zariadenia v Základnej škole
45/2018 Bobot v budúcom rozpočtovom roku 2019.

Trvá

OZ v Bobote poveruje starostku obce:
Na rokovanie a zistenie možností a podmienok ohľadne
46/2018 výstavby druhej bytovej jednotky.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Vykonanie poslaneckého prieskumu preverenia podnetu
ohľadne vytvárania nelegálnej skládky odpadu a budovania
47/2018 nelegálnej spaľovne v areáli Ludoprint, a. s.
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 5000 €.

Trvá
Trvá

3. Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Bobot
V tomto bode starostka obce informovala, že nakoľko sa do vyhláseného výberového konania
na hlavného kontrolóra obce nikto neprihlásil a zákon v takomto prípade neupravuje ďalší
postup, obrátila sa s otázkou ďalšieho postupu na firmu poskytujúcu odborné poradenstvo.
Podľa doručenej odpovede je potrebné voľbu čo najskôr opakovať a čo najširším spôsobom
spropagovať. Poslanci sa preto následne dohodli na vyhlásení nového výberového konania
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s tým, že okrem zverejnenia na úradnej tabuli obce a na jej webovej stránke, sa toto vyhlásenie
zverejní aj formou inzerátu v regionálnej tlači. Taktiež sa poslanci v tejto súvislosti dohodli na
zvýšení úväzku pre hlavného kontrolóra našej obce z pôvodnej ½ hodiny denne na 1 hodinu
denne.
Uznesenie č.76/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Zvýšenie úväzku pre hlavného kontrolóra obce Bobot na 1
hodinu denne a následné vyhlásenie nového výberového
konania na hlavného kontrolóra obce Bobot.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Schválenie úprav rozpočtu za III. kvartál 2018
Starostka obce dala slovo ekonómke obce p. Dáše Lobotkovej, ktorá prítomných poslancov
podrobnejšie informovala o úpravách rozpočtu vykonaných za III. štvrťrok 2018. Príjmy
rozpočtu boli celkovo zvýšené o sumu 3 499,40 eur a výdavky zvýšené o sumu 19 451,46 eur.
Podrobný rozpis vykonaných úprav rozpočtu bude prílohou zápisnice.
Uznesenie č.77/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Úpravy rozpočtu za III. štvrťrok 2018 Rozpočtovým
opatrením č. 4/2018. Príjmy rozpočtu zvýšené o 3 499,40
eur a výdavky rozpočtu zvýšené o 19 451,46 eur.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Schválenie návrhu viacročného rozpočtu obce Bobot 2019-2021
Starostka obce dala slovo opäť ekonómke obce, ktorá rozpočet zostavila a spoločne odpovedali
poslancom na ich doplňujúce otázky ku niektorým položkám rozpočtu ako aj k celkovému
sumáru jednotlivých častí príjmov a výdavkov. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 je zostavený
ako celkovo mierne prebytkový. Poslanci obce nemali námietky k takto zostavenému návrhu
rozpočtu a po krátkej diskusii im starostka obce dala o schválení rozpočtu hlasovať.
Uznesenie č.78/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Rozpočet obce Bobot na rok 2019-2021
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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6. Došlá pošta
V došlej pošte nebol ku dňu zasadnutia zaevidovaný žiaden list.

7. Rôzne
Starostka obce predložila poslancom svoj návrh na zrušenie uznesení č. 35/2017, č. 63/2017
a č. 22/2018, nakoľko už nemajú opodstatnenie.
Uznesenie č.79/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Zrušenie uznesení č. 35/2017, č. 63/2017 a č. 22/2018
z dôvodu ich neopodstatnenosti.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ďalej starostka obce predložila poslancom cenovú ponuku od Ing. Martina Nechalu, geodeta
vo výške 1 860 eur. Cenová ponuka je za vypracovanie kompletných podkladov vrátane
vyhotovenia geometrického plánu v súvislosti s vysporiadaním pozemkov v časti obce
Bobotská Lehota od pozemku p. Ľ. Kováča po p. L. Sokolíka okolo potoka. Táto uvedená
trasa cesty nie je vysporiadaná a teda ani zakreslená v GKU a nie je ani majetkom obce, je
preto v záujme obce túto vysporiadať. Po vzájomnej diskusii poslancov so starostkou obce
a objasnení daného problému , dala starostka obce hlasovať o spracovaní potrebných
dokumentov na základe predloženej cenovej ponuky.
Uznesenie č.80/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Cenovú ponuku od geodeta Ing. Martina Nechalu zo dňa
10.12.2018 v celkovej výške 1 860 eur na vyhotovenie
príslušného geometrického plánu.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne sa v tomto bode prihlásila k slovu poslankyňa p. Zlatica Čerňanská, ktorá predniesla
niekoľko svojich dotazov:
- zabezpečenie vhodného osvetlenia pri vchodovej bráne na cintorín
- uzatvorenie otvorov mostov, čím by sa zabránilo prepadu najmä detí, ich
zvýraznenie-označenie reflexnou farbou v našej obci kvôli bezpečnosti
- možnosť opravy betónového chodníka v areáli školy smerom od zadnej brány
- orientačné značenie v obci – označenie smerovými šípkami /Obecný úrad,
Pošta, Poľnohospodárske družstvo, Základná škola, Materská škola, závod
Ludoprint a.s....../
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V súvislosti s týmito dotazmi, poslanci a starostka obce odpovedala, že osvetlenie vstupu na
miestny cintorín zabezpečíme snímacím svetlom zo športových kabín, poslanci sa vyjadrili
k orientačnému značeniu, že obec nie je taká veľká aby bol problém nájsť daný objekt. Budova
ObÚ je často hľadaným objektom toto bude vyriešené po dokončení rekonštrukcie budovy OU
a KD.
V jarnom období urobíme obnovu mostov , ich nafarbenie a zvýraznenie reflexnou farbou.
Opravou chodníka v areáli školy sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať v budúcnosti, kedy
bude potrebné na tento účel vyčleniť aj finančné prostriedky v rozpočte na ďalšie obdobie.
Nakoniec ešte poslanec Ing. Michalička navrhol určiť si termíny ďalších zasadnutí obecného
zastupiteľstva na 1. polrok 2019.
Uznesenie č.81/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Termín zasadnutí OZ na 1. polrok 2019:
8.2.2019, 12.4.2019 a 14.6.2019.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na záver zasadnutia starostka vzhľadom na prítomného občana p. Ferejeho ,ešte v krátkosti
informovala, že jeho sťažnosť bola prerokovaná stavebnou komisiou, ktorá mu v zákonom
stanovenom termíne zašle svoje stanovisko.

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. Juraj Jánošík
p. Zlatica Čerňanská

Starostka obce:

p. Danka Ďuriačová
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