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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:

Mgr. Nadežda Koreňová

Zapisovateľka:

Ing. Marcela Bartošová

Hostia a ostatní prítomní:

Návrh programu rokovania
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie VZN č.1/2019 o zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky a výške
príspevkov v školských zariadeniach+ príloha č.1 k VZN
4. Schválenie uznesenia o vysporiadaní miestnych komunikácií obce Bobot od
Slovenského pozemkového fondu
5. Schválenie odpredaju pozemku parcela C-KN č. 387/12 k. ú Bobotská Lehota vo výmere
17 m2
6. Došla pošta
7. Rôzne
8. 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:
- Ing. Juraj Jánošík
- p. Zlatica Čerňanská
Zapisovateľka zápisnice: Ing. Marcela Bartošová
Uznesenie č.19/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Juraj Jánošík a p. Zlatica
Čerňanská
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce prečítala návrh programu riadneho rokovania a dala hlasovať za jeho
schválenie.
Uznesenie č. 20/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ:
1.Otvorenie
2.Kontrola uznesení
3.Schválenie VZN č.1/2019 o zápise dieťaťa na
plnenie školskej dochádzky a výške príspevkov
v školských zariadeniach + príloha č.1 k VZN
4.Schválenie uznesenia o vysporiadaní miestnych
komunikácií obce Bobot od Slovenského
pozemkového fondu
5.Schválenie odpredaju pozemku parcela C-KN č.
387/12 k. ú Bobotská Lehota vo výmere 17 m2
6.Došla 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: č.4/2019,č. 5/2019, č. 6/2019, č.7/2019, č.8/2019, č.9/2019, č.10/2019,
č.15/2019, č.18/2019
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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
vlastníckych práv
44/2018

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:
8.2.2019, 12.4.2019 a 14.6.2019.
Trvá

81/2018
OZ v Bobote schvaľuje:
Sumu 12 600€ na práce súvisiace s maľovaním priestorov kultúrneho
domu

Trvá

13/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Sumu 2 800€ na obnovu podia (javiska) v kultúrnom dome obce Bobot

Trvá

14/2019
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3. Schválenie VZN č.1/2019 o zápise dieťaťa na plnenie školskej
dochádzky a výške príspevkov v školských zariadeniach + príloha
č.1 k VZN
Starostka predložila poslancom návrh VZN č.1/2019 o mieste a zápise dieťaťa na
plnenie školskej dochádzky v základnej školy a výške príspevkov v školských zariadeniach
obce Bobot a prílohu č.1 k VZN č.2/2012 – prepočet na jednotlivé školské zariadenia podľa
koeficientov zverejnených Ministerstvom financií SR na rok 2019
Uznesenie č.21/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
VZN č. 1/2019 o mieste a zápise dieťaťa na plnenie školskej
dochádzky v základnej školy a výške príspevkov
v školských zariadeniach obce Bobot s účinnosťou od
1.9.2019
(príloha č.1)
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.22/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Prílohu k VZN č. 2/2012 o zápise dieťaťa na plnenie
školskej dochádzky a výške príspevkov v školských
zariadeniach (príloha č.2)
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Schválenie uznesenia o vysporiadaní miestnych komunikácií obce
Bobot od Slovenského pozemkového fondu
Starostka obce D. Ďuriačová informovala poslancov OZ, že je spracovaný geometrický
plán na miestne komunikácie resp. na pozemky, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond.
Navrhla podať žiadosť na SPF o vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami do
vlastníctva obce Bobot. Poslanci OZ súhlasili s vysporiadaním pozemkov.
Uznesenie č.23/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Vysporiadanie miestnych komunikácií obce Bobot od
Slovenského pozemkového fondu
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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5. Schválenie odpredaju pozemku parcela C-KN č.387/12 k. ú
Bobotská Lehota
Starostka obce oboznámila poslancov, že p. J. Jánošík, Bobot č.105 požiadal obec o kúpu
pozemku parcela C-KN č.387/12 k. ú Bobotská Lehota o výmere 17 m2. Cez tento pozemok
v minulosti pretekal potok Machnáč, ktorý bol neskôr zregulovaný. V súčasnosti sa predmetný
pozemok využíva ako súčasť majiteľov blízkych pozemkov. Pozemok sa nachádza v strede
pozemku p. Jánošíka a predajom pozemku budú usporiadané vlastnícke vzťahy.
Zámer priame predaja pozemku v zmysle § 9a) ods. 1 písm. c) podľa zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnení na úradnej tabuli po dobu 15
dní od 20.2.2019 do 11.3.2019
Poslanci OZ súhlasili s predajom pozemku s podmienkami predaja, ktoré budú zakotvené
v kúpnopredajnej zmluve vypracovanej obcou Bobot zastúpenú starostkou obce Dankou
Ďuriačovou, cena pozemku bude stanovená podľa hodnoty pozemku v uvedenej lokalite.
Uznesenie č.24/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Predaj pozemku parcela C-KN č. 387/12 k. ú Bobotská
Lehota o výmere 17 m2 p. J. Jánošíkovi , Bobot č.105
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Došlá pošta
Žiadosť o zmenu otváracích hodín „Výčap u Maca“
 Dňa 27.2.2019 Mariana Kollárová – prevádzkovateľ pohostinstva Výčap u Maca
podala žiadosť o zmenu otváracích hodín.
Návrh otváracích hodín:
Pondelok :
13,00 hod. – 23,00 hod.
Utorok :
13,00 hod. – 23,00 hod.
Streda:
13,00 hod. – 23,00 hod.
Štvrtok:
13,00 hod. – 23,00 hod.
Piatok:
13,00 hod. – 23,00 hod.
Sobota:
14,00 hod. – 24,00 hod.
Nedeľa:
14,00 hod. – 22,00 hod.
Uznesenie č.25/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Otváracie hodiny v prevádzke „Výčap u Maca“:
Pondelok :
13,00 hod. – 23,00 hod.
Utorok :
13,00 hod. – 23,00 hod.
Streda:
13,00 hod. – 23,00 hod.
Štvrtok:
13,00 hod. – 23,00 hod.
Piatok:
13,00 hod. – 23,00 hod.
Sobota:
14,00 hod. – 24,00 hod.
Nedeľa:
14,00 hod. – 22,00 hod.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
 Do došlej pošty bola dňa 25.2.2019 doručená žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku od p. Martiny Sokolíkovej. Jedná sa o časť záhrady v k. ú Bobotská Lehota
parcela č. 39/4 vo výmera 63 m2 evidovanej na LV č. 733 a parcela č. 1004/4 vo
výmere 23 m2 evidovanej na LV č. 810. Dôvod kúpy obecného pozemku je získanie
prístupovej cesty ako aj vysporiadanie pozemku cez predmetné parcely, ktoré sú
súčasťou záhrady, ktorú v súčasnej dobe odkupuje p. M. Sokolíková od pôvodného
vlastníka.
Poslanci OZ s predajom pozemkov súhlasili s tým, že starostka obce zverejní zámer
priameho predaja majetku obce Bobot na uvedené parcely v zmysle zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí. Následne sa vypracuje kúpnopredajná zmluva, kde
budú stanovené a dohodnuté presné podmienky predaja a kúpy uvedených
pozemkov.
Uznesenie č.26/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Predaj pozemku parcela 39/4 o výmere 63 m2 a parcela č.
1004/4 o výmere 23 m2 k. ú Bobotská Lehota p. M.
Sokolíkovej , Bobot č.128
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Rôzne
 V bode rôzne starostka obce D. Ďuriačová informovala poslancov OZ o došlej
faktúre v sume 2 773,08 €, ktorá je naviac od predmetnej zmluvy „Zníženie
energetickej náročnosti budovy OU s KD v obci Bobot od realizátora prác
IZOTECH Group, spol. s.r.o. Práce sa týkajú prestavby kancelárií pracovníčok
obecného úradu.
Poslanec Ing. P. Koreň podotkol, že tieto práce mali byť riešené v projekte ako
neoprávnené náklady, to že nie sú zakotvené v projekte je chyba projektanta.
Vyjadril sa, že treba robiť verejné obstarávanie a dávať vypracovať cenové ponuky
na práce ktoré sú mimo projektu, ktoré následne poslanci OZ schvália a až potom
sa práce budú realizovať. Poslanci OZ s pripomienkami Ing, Koreňa súhlasili
a dodatočne schválili faktúru prác v sume 2 773,08€ s DPH.
Uznesenie č.27/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Faktúru č.2019010 od IZOTECH Group, spol. s.ro v sume
2 773,08 €
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec ( Ing. P. Koreň)
 Ďalej starostka obce informovala poslancov, že sa realizuje aj zatepľovanie
požiarnej zbrojnice, na ktorú obec dostala dotácie. Súčasťou požiarnej zbrojnice je
aj pošta, ktorá tvorí spolu so zbrojnicou jeden celok. Doplatok za zateplenie
prístavby pošty mimo dotácie bude stáť 1 500 € s DPH
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Uznesenie č.28/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Sumu 1500 € s DPH na zateplenie pošty v obci Bobot
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 D. Ďuriačová oboznámila poslancov OZ, že prebiehajú aj búracie práce v priestoroch
kultúrneho domu – búranie steny bývalej kancelárie ekonómky obce. Zároveň
informovala poslancov, že treba vyriešiť aj realizáciu prác týkajúce sa podlahy v
kultúrnom dome. Tieto práce budú naviac mimo projektu Zníženie energetickej
náročnosti budovy OU a KD. Poslanci OZ sa zhodli, že búracie práce a taktiež práce
súvisiace s podlahou kultúrneho domu treba obstarať verejným obstarávaním, osloviť
firmy o cenové ponuky. Podlahu v KD naceniť ako celok – ponuka ceny dlažby,
vyrovnanie podlahy, uloženie a všetky práce súvisiace s podlahou KD. Starostka
obce osloví firmy o cenové ponuky a následne zvolá mimoriadne obecné zastupiteľstvo.

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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