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Zápisnica zo zasadnutia OZ

Obec Bobot

Prezenčná listina
Starostka obce:

Danka Ďuriačová

Poslanci OZ:

Mgr. Andrea Dúcka

ospravedlnená

p. Marián Džubina

ospravedlnený

p. Zlatica Čerňanská
Ing. Juraj Jánošík
Ing. Pavol Koreň

ospravedlnený

Ing. Boris Michalička
Bc. Dana Zápotočná
Hlavný kontrolór:

Mgr. Nadežda Koreňová

Zapisovateľka:

Dáša Lobotková

Hostia a ostatní prítomní:

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

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie úprav rozpočtu za 1. Q 2019
Schválenie Záverečného účtu za rok 2018
Schválenie dokončovacích prác v kultúrnom dome
Došlá pošta
Rôzne
Záver
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1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá
konštatovala, že nakoľko sú prítomní štyria poslanci, OZ je uznášaniaschopné a rokovanie sa
môže začať.
Prítomní poslanci: Ing. Boris Michalička , Ing. Juraj Jánošík, Bc. Dana Zápotočná, p. Zlatica
Čerňanská
Ospravedlnení poslanci: Ing. Pavol Koreň, Mgr. Andrea Dúcka, p. Marián Džubina
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Bc. Dana Zápotočná
- Ing. Boris Michalička
Zapisovateľka zápisnice: p. Dáša Lobotková
Uznesenie č.29 /2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Borisa Michaličku a Bc.
Danu Zápotočnú
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce prečítala návrh programu rokovania a dala hlasovať za jeho schválenie.
Uznesenie č. 30/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie úprav rozpočtu za 1.Q 2019
4. Schválenie Záverečného účtu za rok 2018
5. Schválenie dokončovacích prác v kultúrnom dome
6. Došlá pošta
7. Rôzne
8. Záver
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Kontrola uznesení
Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení:
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OZ v Bobote schvaľuje:
Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s
majetkom obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu
23/2015 OZ.
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
62/2017 stavebným úradom.

Za
uznesenie
hlasovali:
6 poslanci
Zdržal sa:
1
poslanec :
p. D.
Zápotočná Trvá

Za
uznesenie
hlasovali:
5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa:
0 poslanci Trvá
Za
uznesenie
hlasovali:
4 poslanci
OZ v Bobote schvaľuje:
Proti: 0
Odpredaj pozemku parc. č. 3/31, č. 260 a č. 261 v k. ú. Bobot Zdržal sa:
9/2018 v celkovej predajnej cene 5 000 €.
0
Splnené
Za
OZ v Bobote schvaľuje predloženie ŽoNFP:
uznesenie
Názov projektu: Zberný dvor Bobot
hlasovali:
Výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa (obec
5 poslanci
Bobot) z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške: Proti: 0
13 221,03 €
Zdržal sa:
17/2018 Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC 111-2017-33
0
Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
Odpredaj pozemku parc. č. 3/31, č. 260 a č. 261 v k. ú. Bobot Za
v celkovej predajnej cene 5 000 € podľa osobitného zreteľa v uznesenie
zmysle § 9 ods. 8 písm. e.) zákona SNR č.138/1991 Zb. o
hlasovali:
majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu, že
5 poslanci
pozemky susedia s pozemkom p. Žáčika, nemajú využitie pre Proti: 0
ostatných susedných vlastníkov nehnuteľnosti, o pozemky sa Zdržal sa:
25/2018 stará a udržuje ich.
0
Splnené
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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

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

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

Za
uznesenie
hlasovali:
5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Za
uznesenie
hlasovali:
5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Za
uznesenie
hlasovali:
5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Za
uznesenie
hlasovali:
5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa:
0

Trvá

Trvá

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.
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.

Splnené

1/2019

OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: p. Mariána Džubinu a Mgr. Andreu Dúcku.

-5-

Splnené

Splnené

Zápisnica zo zasadnutia OZ

Obec Bobot

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

Splnené

3/2019

OZ v Bobote schvaľuje:
Prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva za účelom pohovoru s
uchádzačom a jeho výberu na funkciu hlavného kontrolóra obce Bobot.

Splnené

4/2019

OZ v Bobote schvaľuje:
Mgr. Nadeždu Koreňovú ako hlavného kontrolóra obce Bobot na
šesťročné funkčné obdobie.

Splnené

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.
Splnené

6/2019

OZ v Bobote schvaľuje:
Zakúpenie snehovej frézy v hodnote 716 €.

Splnené

7/2019

OZ v Bobote schvaľuje:
Výmenu a zakúpenie nových plastových vchodových dverí na pošte do
max. hodnoty 500 €.

Splnené

8/2019

OZ v Bobote schvaľuje:
Odstránenie posuvnej súpravy sedadiel zo sály kultúrneho domu.

Splnené

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.

Splnené

OZ v Bobote schvaľuje:
Vyhlásenie poslancov, že budú svoj mandát vykonávať bez
10/2019 odmeny.

Splnené

OZ v Bobote schvaľuje:
11/2019 Overovateľov zápisnice: Bc. Danu Zápotočnú a Ing. Juraja Jánošíka.

Splnené
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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
12/2019 5. Záver

Splnené

OZ v Bobote schvaľuje:
Sumu 12 600 € na práce súvisiace s maľovaním priestorov kultúrneho
13/2019 domu.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
14/2019 Sumu 2 800 € na obnovu pódia (javiska) v kultúrnom dome obce Bobot.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
15/2019 Sumu 2 131,20 € na kúpu vývesných informačných tabúľ obce.

Splnené

OZ v Bobote schvaľuje:
16/2019 Overovateľov zápisnice: Ing. Borisa Michaličku a Ing. Pavla Koreňa

Splnené

OZ v Bobote schvaľuje:
Program mimoriadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Schválenie NFP výzvy č.22/PRV/2017 opatrenie 7, podopatrenie 7.4,
Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Bobot so
spoluúčasťou prác neoprávnených výdavkov
3. Rôzne
17/2019 4. Záver

Splnené

OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku výzva
č.22/PRV/2017 opatrenie 7, podopatrenie 7. 4 - Obnova verejnej budovy
pre kultúrne podujatia v obci Bobot so spoluúčasťou prác neoprávnených
18/2019 výdavkov a poverili Danku Ďuriačovú starostku obce k jej podpísaniu.

Splnené

OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Juraj Jánošík a p. Zlatica
19/2019 Čerňanská

Splnené
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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
20/2019 8.Záver
Splnené
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
21/2019 účinnosťou od 1.9.2019 (príloha č.1)
Splnené
OZ v Bobote schvaľuje:
Prílohu k VZN č. 2/2012 o zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky a
22/2019 výške príspevkov v školských zariadeniach (príloha č.2)
Splnené
OZ v Bobote schvaľuje:
Vysporiadanie miestnych komunikácií obce Bobot od Slovenského
23/2019 pozemkového fondu

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Predaj pozemku parcela C-KN č. 387/12 k. ú Bobotská Lehota o výmere
24/2019 17 m2 p. J. Jánošíkovi , Bobot č.105

Trvá

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.
25/2019 Nedeľa: 14,00 hod. – 22,00 hod.

Splnené

OZ v Bobote schvaľuje:
Predaj pozemku parcela 39/4 o výmere 63 m2 a parcela č. 1004/4 o
26/2019 výmere 23 m2 k. ú Bobotská Lehota p. M. Sokolíkovej , Bobot č.128

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
27/2019 Faktúru č.2019010 od IZOTECH Group, spol. s.ro v sume 2 773,08 €

Splnené

OZ v Bobote schvaľuje:
28/2019 Sumu 1500 € s DPH na zateplenie pošty v obci Bobot

Splnené
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3. Schválenie úprav rozpočtu za 1. Q 2019
V tomto bode starostka obce dala slovo ekonómke obce p. Dáši Lobotkovej, ktorá po
jednotlivých príjmových a výdavkových položkách vysvetlila poslancom úpravy v rozpočte za
1. štvrťrok. K uvedeným úpravám rozpočtu nemali poslanci námietky. Podrobný rozpis úprav
rozpočtu bude prílohou zápisnice.
Uznesenie č.31/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Úpravy rozpočtu za obdobie 1. štvrťrok 2019 Rozpočtovým
opatrením č. 1/2019.
Úprava príjmov – 2 238,15 EUR
a úprava výdavkov – 3 265,95 EUR.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Schválenie Záverečného účtu za rok 2018
Opäť dostala slovo ekonómka obce p. Dáša Lobotková, ktorá Záverečný účet vypracovala
a taktiež aj hlavná kontrolórka obce Mgr. Nadežda Koreňová, ktorá k nemu vypracovala svoje
písomné stanovisko. Ekonómka obce ozrejmila poslancom hlavne výpočet hospodárenia obce
za rok 2018 a tvorbu rezervného fondu. Poslanci po diskusií ,nemali námietky voči
vypracovanému návrhu Záverečného účtu. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
záverečného účtu obce Bobot za rok 2018 vzali poslanci na vedomie.
Uznesenie č.32/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Záverečný účet obce Bobot za rok 2018 a celoročné
hospodárenie bez výhrad
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.33/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Obce Bobot
za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo výške 30 436,62
eur.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Schválenie dokončovacích prác v kultúrnom dome
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Starostka obce oboznámila poslancov s prácami, ktoré je ešte potrebné vykonať v súvislosti
s rekonštrukciou budovy kultúrneho domu a obecného úradu. Ako prvé treba dať do
prevádzkyschopného stavu sálu kultúrneho domu, čo znamená urobiť podlahu a javisko
s oponou. Potom prídu na rad ďalšie drobnejšie úpravy vedľa WC a pod. Poslancom boli
predložené cenové ponuky, na úpravu a dokončenie podlahy v sále aj na balkóne. Prvá ponuka
je od firmy ASEMID, s.r.o. Trenčín v celkovej výške 19 161,61 eur s DPH, druhá ponuka je od
firmy SAGITA, s.r.o. Trenčín v celkovej výške 29 667,36 eur, tretia ponuka od firmy
MAPEAD, s.r.o. Neporadza v celkovej výške 28 132,92 eur a štvrtá ponuka od firmy
MAPROSTAV, s.r.o. Biskupice v celkovej výške 18 981,27 eur. Starostka informovala, že
podlaha v sále nie je rovná a na základe obhliadky a zameraním boli navrhnuté určité postupy
k dosiahnutiu vyrovnania na položenie dlažby. Taktiež predložila starostka poslancom aj
cenovú ponuku na oponu ako komplet, aj s namontovaním . Poslanec Ing. Michalička navrhol
a ponúkol sa, že sa pokúsi získať viaceré cenové ponuky na oponu, aby potom mohli vybrať
najvýhodnejšiu.
Ďalšou vecou, ktorú je potrebné zakúpiť do sály sú stoličky a stoly. Poslanci mali možnosť si
priamo na zasadnutí pozrieť a vyskúšať vzorky banketových stoličiek, ktoré starostka obce
zaobstarala. Poslanec Ing. Michalička navrhol, aby sa na všetky veci a vybavenie, ktoré je
potrebné zakúpiť, vyčlenila maximálna finančná čiastka z rozpočtu obce a potom podľa
získaných cenových ponúk sa vyberie firma s najvýhodnejšou ponukou. Navrhol, aby sa na
podlahu v sále a na balkóne na základe predpokladaných výšky vyčlenila čiastka 20 000 eur .
Po vzájomnej ďalšej diskusii a prezistení pohybujúcich sa cien na internete, sa poslanci zhodli
na tom, že na oponu vyčlenia z rozpočtu obce finančnú čiastku 6 000 eur. Následne ešte
prediskutovali počet stoličiek a stolov, ktoré je potrebné zakúpiť a taktiež na základe
ponúkaných cien na trhu sa rozhodli vyčleniť finančnú čiastku 7 000 eur na zakúpenie 200 ks
stoličiek a 40 ks stolov.
Uznesenie č.34/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančnú čiastku z rozpočtu obce vo výške 20 000 eur na
dokončenie podlahy v sále a na balkóne
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.35/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančnú čiastku z rozpočtu obce vo výške 6 000 eur na
zakúpenie a montáž opony na javisku
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.36/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančnú čiastku z rozpočtu obce vo výške 7 000 eur na
zakúpenie 200 ks stoličiek a 40 ks stolov
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Ďalej starostka obce informovala, že z bezpečnostných dôvodov bude potrebné urobiť
sadrokartónovú stenu okolo novej elektrickej rozvodne vo vestibule pri WC a taktiež potom
navrhuje aj oddeliť sadrokartónom samotné WC od vestibulu. Toto sa však bude riešiť až
neskôr.

6. Došlá pošta
V došlej pošte nebol zaevidovaný žiaden list.

7. Rôzne
-

Starostka obce predložila poslancom ponuku na vystavenie bankovej záruky od Prima
banky Slovensko a. s., v ktorej má naša obec zriadené všetky svoje účty. Táto banková
záruka je potrebná na to, aby nám v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku výzvy č. 22/PRV/2017 opatrenie 7, podopatrenie 7.4, Obnova
verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Bobot, ktorý nám bol schválený vo výške
150 000 eur, mohla byť poskytnutá výška príspevku vo výške 50 % z celkovej hodnoty
príspevku, t. j. 75 000 eur, na základe žiadosti o NFP od PPA.
Uznesenie č.37/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Bankovú záruku od Prima banky Slovensko a. s. vo výške
75 000 eur, teda vo výške 50 % celkovej výšky dotácie
v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku výzvy č. 22/PRV/2017 opatrenie 7, podopatrenie
7.4, Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci
Bobot
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Následne starostka obce predložila aj vypracované ponuky na poskytnutie bankového
úveru vo výške 60 000 eur , prvú od Prima banky Slovensko a. s. a druhú od Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky a. s.,. Úver vo výške 60 000 eur je potrebný na
dofinancovanie investičnej akcie „Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v
obci Bobot“, na ktorý nám bude poskytnutá vyššie spomínaná dotácia vo výške 150 000
eur, ktorá ale nebude pokrývať celkové výdavky na obnovu tejto verejnej budovy. Po
preštudovaní si podkladov – ponúk na poskytnutie úveru od obidvoch bánk , poslanci,
hlavne pani poslankyňa Zlatica Čerňanská , nesúhlasili s podmienkami ohľadne výšky
úrokovej sadzby , ktoré tam boli uvedené a ktoré boli poslancom nejasné a javili sa ako
nevýhodné pre našu obec. Poslankyňa p. Čerňanská sa ponúkla, že má možnosť dať
istému finančnému poradcovi vypracovať a získať ponuky aj od ďalších komerčných
bánk a potom po ich získaní a porovnaní sa poslanci rozhodnú, od ktorej banky by sa
predmetný úver vzal. Na tento účel bude potom zvolané mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

-

Starostka obce predložila poslancom schváliť začatie príprav na spracovanie zmien
a doplnkov k územnému plánu, ktoré sa vyskytli a je ich nutné vyriešiť. Zhotoviteľ doc.
Ing. arch. Jaroslava Coplák, PhD na túto časť cesty, ktorú je potrebné zmeniť, predložil
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aj cenovú ponuku vo výške 2500 eur. Zapracujú sa ale všetky pripomienky tak, že
návrh by bol pripravený a obec v najbližšom termíne , od 15.1.2020 požiada o dotáciu
z MDaVSR.
Uznesenie č.38/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Začatie prác na zmenách a doplnkoch k územnému plánu
obce s vypracovaním návrhu zmien a doplnkov. Cenovú
ponuku od doc. Ing. arch. Jaroslava Copláka, PhD. vo výške
2 500 eur za spracovanie zmien a doplnkov územného
plánu obce, pre zmenu cesty cez súkromný pozemok (Mária
Kyselicová) v časti Bobotská Lehota s úpravou na otoč.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

Ďalej starostka obce predložila poslancom cenové ponuky od geodetických firiem na
vypracovanie geodetických prác súvisiacich z pozemkovými úpravami, ktoré by bolo
treba začať už teraz, nakoľko tento proces môže trvať až dva roky. Jedná sa
o vysporiadanie a začatie pozemkových úprav za účelom neskoršej výstavby podľa
schváleného územného plánu, pričom najskôr by boli tieto pozemkové úpravy spustené
v lokalite č. 1 a 2.
Uznesenie č.39/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Začatie pozemkových úprav v lokalite č. 1 a 2 podľa
spracovaného územného plánu obce
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Následne predložila starostka obce poslancom na schválenie dve dodávateľské faktúry.
Prvá faktúra bola vystavená za vyvložkovanie komína na budove kultúrneho domu vo
výške 2 112,48 eur, ktoré bolo prevedené ako práca naviac oproti projektu popri
ostatných prácach súvisiacich s rekonštrukciu budovy vzhľadom na to, že sa tu jednalo
o havarijný stav tohto komína. Faktúru vystavila firma IZOTECH Group spol. s r.o.,
ktorá nám realizuje aj celú rekonštrukciu budovy. Druhá faktúra bola vystavená taktiež
firmou IZOTECH Group spol. s r.o. vo výške 13 600 eur za maliarske a natieračske
práce v priestoroch kultúrneho domu a obecného úradu. Na tieto práce už obecné
zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 13/2019 finančnú čiastku vo výške 12 600 eur,
takže teraz by sa jednalo o schválenie rozdielu sumy, t. j. čiastky 1 000 eur. Tento
rozdiel vznikol pri maliarskych prácach, kedy sme usúdili, že by bolo vhodné ošetriť a
natrieť aj zárubne dverí na budove OÚ a KD a nerovnosti sokla eliminovať
opáskovaním z hľadiska estetiky a účelnosti. Poslankyňa p. Čerňanská upozornila, že
sa tieto výdavky mali schváliť pred prevedením prác, nie až teraz dodatočne. Po
vzájomnej diskusii poslancov im dala starostka obce o schválení týchto faktúr hlasovať.
Uznesenie č.40/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
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Faktúru č. 2019013 od firmy IZOTECH Group spol. s r.o.
vo výške 2 112,48 eur za vyvložkovanie komína na budove
kultúrneho domu
Za uznesenie hlasovali: 3 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec (p. Zlatica Čerňanská)
Uznesenie č.41/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Rozdiel sumy vo výške 1 000 eur , vyplývajúci z rozdielu
výšky faktúry č. 2019018 od firmy IZOTECH Group spol.
s r.o. vo výške 13 600 eur za maliarske a natieračske práce
v priestoroch kultúrneho domu a obecného úradu a čiastkou
vo výške 12 600 eur schválenou na tieto práce uznesením
č. 13/2019
Za uznesenie hlasovali: 3 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec (p. Zlatica Čerňanská)
-

Starostka obce predložila poslancom na schválenie Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
s firmou CO-PRO spol. s r.o., zastúpenou Ing. Rudolfom Otrísalom, ktorá nám
zabezpečuje odborné činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a súvisiace
odborné poradenstvo. Týmto dodatkom by sa navýšila mesačná suma, ktorú nám firma
fakturuje, z pôvodných 35 eur mesačne na sumu 45 eur mesačne.
Uznesenie č.42/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s firmou CO-PRO s r.o.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

V súvislosti s vyššie uvedeným Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo, boli poslanci zároveň
oboznámení aj s príslušnou dokumentáciou, týkajúcou sa civilnej ochrany obyvateľstva
a to „Plánom hlavných úloh miest a obcí okresu Trenčín pri plnení úloh civilnej ochrany
obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového
plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany
a humanitárnej pomoci na rok 2019“, na základe ktorého potom starostka obce dala
hlasovať o schválení „Ročného plánu činnosti obce Bobot pri plnení úloh civilnej
ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilného
núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu civilnej
ochrany a humanitárnej pomoci na rok 2019„
Uznesenie č.43/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Ročný plán činnosti obce Bobot pri plnení úloh civilnej
ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie, civilného núdzového plánovania, ochrany
kritickej infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany
a humanitárnej pomoci na rok 2019
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Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

Starostka obce informovala, že obec sa zapojila do ďalších projektov – výziev, prvá je
na vybudovanie ďalších prvkov detského ihriska Lienka s názvom projektu „Tu sa radi
hráme“ so sumou dotácie vo výške 8 000 eur a druhý projekt má názov „Fitness cvičenie
pre všetkých“ so sumou dotácie vo výške 3 000 eur, v rámci ktorého by sa v areáli
detského ihriska vybudovali cvičebné prvky pre všetky vekové kategórie občanov. Na
oba tieto projekty je potrebné schváliť 5% spoluúčasť obce, ktorú musí obec preukázať
v prípade úspešnej žiadosti a schválenia finančných prostriedkov.
Uznesenie č.44/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Spoluúčasť vo výške 5 % na projekte „Tu sa radi hráme“
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.45/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Spoluúčasť vo výške 5 % na projekte „Fitness cvičenie pre
všetkých“
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Starostka obce informovala poslancov ohľadne projektu s kompostérmi do domácností
v rámci projektu Mikroregiónu Machnáč-Inovec, odkiaľ našej obci po vyúčtovaní
finančných prostriedkov a spoluúčasti bude vrátený zostatok vo výške 1 807,06 eur
a zároveň informovala, že naša obec zaplatila do Mikroregiónu členský poplatok vo
výške 380 eur (50 centov na jedného občana).

-

Nakoniec dala starostka obce ešte slovo hlavnej kontrolórke obce Mgr. Nadežde
Koreňovej, ktorá predložila poslancom na schválenie plány kontrolnej činnosti na rok
2019.
Uznesenie č.46/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Bobot od 21.2.2019 do 30.6.2019 a Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot od 1.7.2019 do
31.12.2019
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Hlavná kontrolórka taktiež predložila poslancom Záznam o kontrole č. 2/2019
a Záznam o kontrole č. 3/2019. Poslanci tieto vzali na vedomie.
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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. Boris Michalička
Bc. Dana Zápotočná

Starostka obce:

p. Danka Ďuriačová
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