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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

ospravedlnený

Ing. Boris Michalička
Bc. Dana Zápotočná
Hlavný kontrolór:
Zapisovateľka:

Mgr. Andrea Dúcka

Hostia a ostatní prítomní:

Návrh programu rokovania
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Schválenie prác na budove kultúrneho domu a obecného úradu
Prehodnotenie Územného plánu obce Bobot
Rôzne
Záver
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1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá
konštatovala, že nakoľko sú prítomní šiesti poslanci, OZ je uznášaniaschopné a rokovanie sa
môže začať.
Ospravedlnený poslanec : Ing. Pavol Koreň
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Bc. Dana Zápotočná
- Ing. Juraj Jánošík
Zapisovateľka zápisnice: Mgr. Andrea Dúcka
Uznesenie č.11/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Bc. Danu Zápotočnú a Ing. Juraja
Jánošíka.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce prečítala návrh programu mimoriadneho rokovania a dala hlasovať
za jeho schválenie.
Uznesenie č. 12/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Program mimoriadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Schválenie prác na budove kultúrneho domu
a obecného úradu
3. Prehodnotenie Územného plánu obce Bobot
4. Rôzne
5. Záver
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Schválenie prác na budove kultúrneho dome a obecného úradu
Starostka obce informovala poslancov OZ o cenových ponukách na práce v priestoroch
kultúrneho domu a obecného úradu súvisiacich s obnovou stien (oškriabanie starej maľovky,
penetrácia, oprava stien, maľovanie a pod.), nakoľko tieto položky nie sú zahrnuté v rozpočte
projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom
v obci Bobot“.
1. Cenová ponuka: STAVBAL, s. r. o so sídlom Mníchova Lehota – 12 755,04 € s DPH
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2. Cenová ponuka: IZOTECH Group, so sídlom Nové Mesto nad Váhom – 12 528 €
s DPH
Poslanci OZ po diskusii navrhli uskutočniť novú cenovú ponuku na časť kultúrneho domu –
sála kultúrneho domu, vestibul a chodba so schodišťom na poschodí. Ostatné priestory –
miestnosti na prvom poschodí obecného úradu by sa maľovali s pomocou vlastných
personálnych zdrojov. Ak by cenové ponuky týchto prác boli pre obec výhodnejšie,
realizovali by sa takýmto spôsobom. Poslanci pani starostke navrhli, aby zistila, či sa nájde
niekto, kto by priestory na poschodí vymaľoval v našej réžii. Zároveň poslanci schválili
vykalkulovanú sumu na maľovanie priestorov kultúrneho domu.
Uznesenie č.13/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Sumu 12 600 € na práce súvisiace s maľovaním priestorov
kultúrneho domu.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V súvislosti s rekonštrukciou kultúrneho domu starostka obce informovala poslancov OZ
o cenovej ponuke na opravu podlahy javiska (pódia) a čela javiska v kultúrnom dome
v hodnote 2 800 €. Ani táto položka nie je zahrnutá v rozpočte projektu. Obecné
zastupiteľstvo sumu na obnovu pódia schválilo.
Uznesenie č.14/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Sumu 2 800 € na obnovu pódia (javiska) v kultúrnom
dome obce Bobot.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Prehodnotenie Územného plánu obce Bobot
Na podnet občanov p. A. Kyselicovej a Ing. A. Doktora navrhol poslanec Ing. B. Michalička
zahrnúť tento bod do programu mimoriadneho zasadnutia OZ, nakoľko občania
pripomienkovali nedostatky v dokumente Územný plán obce Bobot. Vyjadrili nesúhlas s tým,
že podľa územného plánu obce by mali viesť miestne komunikácie cez ich súkromné
pozemky – dvor a záhrady. Starostka vysvetlila, že návrh územného plánu bol prerokovaný,
zverejnený a bolo možné voči nemu vzniesť aj pripomienky. Územný plán má charakter
návrhu, v ktorom je zaznačené: kadiaľ pôjde cesta, osvetlenie, kanalizácia a pod. Územný
plán bude podkladom pre ďalšie pozemkové úpravy a urbanistické štúdie pre možnú
výstavbu na jednotlivých navrhovaných lokalitách. Je to však dokument, s ktorým sa dá
pracovať, ktorý možno meniť a dopĺňať. V záujme obce bolo vytvoriť pre mladé rodiny
možnosť postaviť si vlastné bývanie a zotrvať v našej obci. Cesta navrhnutá cez dvor Márie
Kyselicovej sa do územného plánu dostala určite nedopatrením, nakoľko bola navrhovaná ako
už existujúca cesta okolo p. Fialu.
Po diskusii poslancov OZ a prítomných občanov obce pani starostka navrhla, že prizve
architekta, ktorý spracovával Územný plán obce Bobot, aby sa vyjadril k pripomienkam
občanov a navrhol ďalšie kroky smerujúce k náprave nedostatkov v tomto dokumente.
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4. Rôzne
 V bode Rôzne starostka obce informovala poslancov OZ o kúpe vývesných tabúľ
v sume 2 131,20 €, ktoré obci slúžia na zverejňovanie informácií.
Uznesenie č.15/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Sumu 2 131,20 € na kúpu vývesných informačných tabúľ
obce.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Ďalej starostka obce informovala poslancov o skutočnosti, že obci bola schválená
dotácia z projektu Obnova verejnej budovy v obci Bobot na opravu budovy bývalého
pohostinstva COOP Jednota vo výške 150 000 €. Poslanci OZ sa dohodli, že sa stretnú
s projektantom rekonštrukcie budovy, aby boli informovaní o postupe a rozsahu
predpokladaných prác a aby zvážili realizáciu rekonštrukcie budovy bývalého
pohostinstva COOP Jednoty.
 V bode Rôzne starostka obce oboznámila poslancov aj o doručení výzvy na úhradu
nedoplatkov, ktoré obci dlží spoločnosť Ludoprint, a. s. Daný subjekt ku koncu roka
2018 dlží obci nedoplatok na dani z nehnuteľnosti vo výške 15 970,28 € a poplatky za
komunálne odpady vo výške 3 030 €. Majiteľ firmy Ludoprint, a. s. pán Ľ. Kraus
súhlasil po dohode so starostkou obce D. Ďuriačovou so splátkovým kalendárom na
zaplatenie dlžnej sumy v mesačných splátkach 2 000 €.

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

Bc. Dana Zápotočná
Ing. Juraj Jánošík

Starostka obce:

p. Danka Ďuriačová
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