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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
Audítorská správa za rok 2017
Schválenie úprav rozpočtu za IV. kvartál 2018
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 uznášaniaschopné a rokovanie sa
môže začať.
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- p. Marián Džubina
- Mgr. Andrea Dúcka
Zapisovateľka zápisnice: p. Dáša Lobotková
Uznesenie č.1/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: p. Mariána Džubinu a Mgr.
Andreu Dúcku.
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. 2/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce
Bobot
4. Audítorská správa za rok 2017
5. Schválenie úprav rozpočtu za IV. kvartál 2018
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:
35/2017, 63/2017, 22/2018, 74/2018, 75/2018, 76/2018, 77/2018, 78/2018, 79/2018
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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:
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

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 €.

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

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
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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 prevodom
44/2018 vlastníckych práv
Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
Rekonštrukciu sociálneho zariadenia v Základnej škole Bobot v budúcom
45/2018 rozpočtovom roku 2019.

Trvá

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

Trvá

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

Trvá

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
80/2018 plánu.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Termín zasadnutí OZ na 1. polrok 2019:
81/2018 8.2.2019, 12.4.2019 a 14.6.2019.

Trvá

3. Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce Bobot
V tomto bode starostka obce informovala, že do druhého vyhláseného výberového konania na
hlavného kontrolóra obce sa prihlásil jeden uchádzač. Príslušnú obálku podala poslancovi
a zároveň členovi výberovej komisie Ing. Michaličkovi, aby ju otvoril a skontroloval v nej
potrebné dokumenty. Ing. Michalička skonštatoval, že doručené dokumenty sú v poriadku,
a následne požiadal starostku obce, aby prerušila rokovanie obecného zastupiteľstva. Počas
prerušeného zasadnutia sa všetci poslanci, ktorí boli zároveň aj členmi výberovej komisie,
odobrali spolu s prítomným uchádzačom do vedľajšej miestnosti. Tu prebehol pohovor
a výberové konanie na hlavného kontrolóra obce.
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Uznesenie č.3/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva za účelom
pohovoru s uchádzačom a jeho výberu na funkciu
hlavného kontrolóra obce Bobot.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Po návrate poslancov do zasadacej miestnosti rokovanie OZ pokračovalo. Starostka obce dala
hlasovať o voľbe hlavného kontrolóra obce Bobot.
Uznesenie č.4/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Mgr. Nadeždu Koreňovú ako hlavného kontrolóra obce
Bobot na šesťročné funkčné obdobie.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Audítorská správa za rok 2017
Starostka obce oboznámila poslancov s výsledkom auditu za rok 2017, ktorý bol ukončený
v roku 2018. Audítorská spáva už bola poslancom zaslaná k nahliadnutiu elektronicky.
Poslanci vzali túto správu na vedomie.

5. Schválenie úprav rozpočtu za IV. kvartál 2018
Starostka obce dala slovo ekonómke obce, ktorá podrobnejšie informovala poslancov
o úpravách vykonaných v rozpočte obce za obdobie 4. štvrťroka 2018. Zároveň ekonómka
obce odpovedala na doplňujúce otázky poslancov. Príjmy rozpočtu boli úpravami zvýšené
o 63 427, 62 EUR a výdavky rozpočtu boli zvýšené o 13 880,52 EUR. V týchto úpravách
bolo zahrnuté okrem navyšovania položiek z dôvodu ich prečerpania aj naopak znižovanie
položiek, na ktorých bolo čerpanie k 31.12.2018 veľmi nízke, resp. nulové. Podrobný prehľad
úprav jednotlivých položiek rozpočtu je prílohou zápisnice. Okrem poslednej úpravy rozpočtu
roku 2018 bolo poslancom pre informovanosť predložené aj celkové ročné čerpanie rozpočtu
za rok 2018. Celkové čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 je taktiež prílohou zápisnice.
Uznesenie č.5/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Úpravy rozpočtu za obdobie 4. štvrťrok 2018
Rozpočtovým opatrením č. 7/2018. Úprava príjmov +
63 427,62 EUR a úprava výdavkov + 13 880,52 EUR.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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6. Došlá pošta
V došlej pošte bol ku dňu zasadnutia zaevidovaný iba jeden list – Žiadosť o odpredaj
nehnuteľnosti. Ide sa o budovu bývalého pohostinstva pri autobusovej zastávke oproti
kultúrnemu domu. Žiadosť je prílohou zápisnice. Poslanci sa zhodli na tom, že záujemca bude
prizvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva, aby odprezentoval svoj zámer využitia tejto
budovy. Starostka obce pripomenula, že naša obec vstúpila do výzvy ohľadom obnovy
budovy bývalého pohostinstva, tá však zatiaľ nebola úspešná.

7. Rôzne
- Starostka obce predložila poslancom na dodatočné schválenie kúpu snehovej
frézy na úpravu chodníkov obce v hodnote 716 €. Snehová fréza bola zakúpená
11.1.2019 z dôvodu potreby urgentne riešiť veľké návaly snehu. O plánovanej
kúpe pani starostka vopred informovala všetkých poslancov prostredníctvom
mailov. Tí s kúpou snehovej frézy súhlasili.
Uznesenie č.6/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Zakúpenie snehovej frézy v hodnote 716 €.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- V súvislosti s rekonštrukciou budovy požiarnej zbrojnice starostka predložila
poslancom na schválenie svoj návrh vymeniť aj vchodové dvere na pošte.
Podľa jej zistenia dvere nemusia byť bezpečnostné. Poslanci sa zhodli, že
s týmto návrhom súhlasia a navrhli zakúpiť nové plastové dvere do max.
hodnoty 500 €. Starostka obce osloví dodávateľov a dá si vypracovať cenové
ponuky.
Uznesenie č.7/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Výmenu a zakúpenie nových plastových vchodových
dverí na pošte do max. hodnoty 500 €.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- Ďalej starostka obce otvorila diskusiu ohľadom posuvných sedadiel v sále
kultúrneho domu. Nakoľko sa v rámci rekonštrukcie budovy plánuje aj s
výmenou podlahy v sále, je potrebné najskôr rozhodnúť, či posuvné sedadlá
v sále zostanú alebo nie. Poslanci v diskusii zvažovali za a proti vzhľadom na
rôzne akcie, ktoré sa počas roka v sále realizujú. Podľa názoru poslanca Ing.
Jánošíka momentálne prevládajú v sále také akcie, pri ktorých je dobré mať
tieto sedadlá – rôzne vystúpenia detí MŠ a ZŠ, divadielka pre deti, koncerty
našej dychovej hudby a podobne. Podľa názoru poslanca Ing. Koreňa
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a poslankyne Mgr. Dúckej je vhodnejšie ich odstrániť. Vznikne tak väčší
priestor v sále napríklad pri organizovaní tanečných zábav, plesov, hodových
slávností obce či rôznych rodinných osláv. Podľa vyjadrenia poslanca Ing.
Michaličku práve takéto akcie kvôli posuvným sedadlám v sále kultúrneho
domu stagnujú. Ing. Michalička taktiež podotkol, že v súvislosti s odstránením
súpravy sedadiel by bolo v budúcnosti potrebné zmodernizovať a zariadiť
kuchyňu, aby sa sála mohla ešte viac využívať na rodinné oslavy občanov,
svadby a podobne. Po diskusii dala starostka obce poslancom hlasovať
o odstránení posuvných sedadiel.
Uznesenie č.8/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Odstránenie posuvnej súpravy sedadiel zo sály kultúrneho
domu.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- Poslancom bola predložená k nahliadnutiu odpoveď od Inšpektorátu životného
prostredia, Odboru inšpekcie odpadového hospodárstva Žilina ohľadom
podnetu, ktorý dala obec v súvislosti s podozrením na neoprávnené nakladanie
s odpadom v areáli firmy Ludoprint, a.s. Poslanci si túto odpoveď preštudovali
a poslanci Ing. Koreň a Ing. Jánošík vyjadrili podozrenie, že v tejto odpovedi sú
v niektorých skutočnostiach uvedené nepravdivé údaje. Poslanec Ing. Koreň
preto navrhol starostke obce, aby v tomto zmysle odpovedala na list na
príslušný inšpektorát.
Uznesenie č.9/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Starostka obce bude listom odpovedať Inšpektorátu
životného prostredia, Odbor inšpekcie odpadového
hospodárstva Žilina ohľadom podnetu obce na
neoprávnené nakladanie s odpadmi v areáli firmy
Ludoprint, a.s.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- Starostka obce informovala poslancov, že v súvislosti s vypracovaným
územným plánom obce plánuje pristúpiť k začiatku konania v rámci
pozemkových úprav, nakoľko pozemkové úpravy môžu trvať až približne 2
roky. Prvé pozemkové úpravy plánuje začať na plánovaných parcelách od p.
Michaličku Ivana po zdravotné stredisko.
- Ing. Michalička navrhol prehodnotiť odmeňovanie poslancov obecného
zastupiteľstva. V minulom volebnom období sa poslanci svojich odmien vzdali,
no nakoľko sú teraz v OZ dvaja noví poslanci, ich odmeňovanie muselo byť
nanovo prehodnotené. Po vzájomnej diskusii sa poslanci dohodli na podobnom
rozhodnutí ako v minulosti. Následne dala starostka obce hlasovať o ich návrhu
vyhlásenia, že budú svoj mandát vykonávať bez odmeny.
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Uznesenie č.10/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Vyhlásenie poslancov, že budú svoj mandát vykonávať bez
odmeny.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

p. Marián Džubina
Mgr. Andrea Dúcka

Starostka obce:

p. Danka Ďuriačová
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