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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

ospravedlnená

Hostia a ostatní prítomní:

Návrh programu rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie úprav rozpočtu za III. kvartál 2019
Schválenie výdavkov z rezervného fondu obce
Schválenie municipálneho účtu
Správa hlavnej kontrolórky
Došlá pošta
Rôzne
Záver
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1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá
konštatovala, že sú prítomní všetci poslanci, OZ je uznášaniaschopné a rokovanie sa môže
začať.
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
 p. Zlatica Čerňanská
 Ing. Juraj Jánošík
Zapisovateľka zápisnice: Ing. Marcela Bartošová
Uznesenie č.64 /2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: p. Zlatica Čerňanská a Ing. Juraj
Jánošík
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. 65/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie úprav rozpočtu za III. kvartál 2019
4. Schválenie výdavkov z rezervného fondu obce
5. Schválenie municipálného účtu
6. Správa hlavnej kontrolórky
7. Došlá pošta
8. Rôzne
9. Záver
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Kontrola uznesení
Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení:
Splnené uznesenia:
54/2019,55/2019,56/2019,57/2019,60/2019
Nesplnené uznesenia:
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OZ v Bobote schvaľuje:
Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s
23/2015 majetkom obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu 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 stavebným
62/2017 úradom
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 :
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
OZ v Bobote schvaľuje:
Rekonštrukciu sociálneho zariadenia v Základnej škole Bobot v
45/2018 budúcom rozpočtovom roku 2019.
OZ v Bobote poveruje starostku obce:
Na rokovanie a zistenie možností a podmienok ohľadom výstavby
468
druhej bytovej jednotky
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
80/2018 geometrického plánu.
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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
24/2019 výmere 17 m2 p. J. Jánošíkovi , Bobot č.105

Trvá

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:
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 (Maria Kyselicová) v časti Bobotská
38/2019 Lehota s úpravou na otoč.

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Začatie pozemkových úprav v lokalite č. 1 a 2 podľa spracovaného
39/2019 územného plánu obce

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
44/2019 Spoluúčasť vo výške 5 % na projekte „Tu sa radi hráme“

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
45/2019 Spoluúčasť vo výške 5 % na projekte „Fitness cvičenie pre všetkých“

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o poskytovaní služby – projektový manažment „Obnova
verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Bobot“ medzi
zmluvnými stranami PETRAM a. s so sídlom Sibírska 32, Bratislava
(ako poskytovateľ) a Obcou Bobot, Bobot 56, Bobot (ako
49/2019 objednávateľ).

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Vysporiadanie pozemku KN-E parcela 406/42 o výmere 2241 m2,
druh pozemku orná pôda, zapísaný na LV č. 731, k. u. Bobot, obec
Bobot v celosti, ktorý je v správe SPF.
Na uvedenej parcele bude vybudovaná verejnoprospešná stavba,
51/2019 prístupová komunikácia k zbernému dvoru v obci Bobot.

Trvá
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OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o dielo č. UB-01/2019 so zhotoviteľom Ecocities s. r. o.
Piešťany za cenu diela 2 500 € na úpravu územného plánu v
navrhovanej lokalite č. 8.
58/2019

Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
Faktúry od firmy IZOTECH Group, s. r. o. Piešťany v celkovej sume
3 482,16 €.

59/2019

Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
Finančnú čiastku z rozpočtu obce na výdavky do konca kalendárneho
roka 2019 spojené s rekonštrukciou kultúrneho domu vo výške 1 000
€ a finančnú čiastku 5 000 € na výdavky spojené s rekonštrukciou
budovy oproti kultúrnemu domu.

61/2019

Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
Realizáciu plynovej prípojky k rekonštruovanej budove oproti
kultúrnemu domu od firmy REPROGAS, s. r. o. Moravské Lieskové
za ponúkanú cenu 1 503,05 € s DPH.

62/2019

Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
Predajnú cenu pozemkov 5,32 € za 1 m2
p. Sokolíkovej a p. Jánošíkovi.

63/2019

Trvá

3. Schválenie úprav rozpočtu za III. kvartál 2019
V tomto bode starostka obce dala slovo ekonómke p. Dáši Lobotkovej, ktorá po jednotlivých
príjmových a výdavkových položkách vysvetlila poslancom úpravy v rozpočte za III. štvrťrok.
K uvedeným úpravám rozpočtu nemali poslanci námietky. Podrobný rozpis úprav rozpočtu
tvorí prílohu č.1 zápisnice.
Uznesenie č.66/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Úpravy rozpočtu za obdobie III.
rozpočtovým opatrením č.5/2019:
úprava príjmov + 116 066,06 €
úprava výdavkov + 59 323,77 €
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

štvrťrok

2019

4. Schválenie výdavkov z rezervného fondu obce
Ekonómka obce p. D. Lobotková predložila poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
mimoriadne výdavky z rezervného fondu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
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správy v sume 21 432,99 €, ktoré obec použila na rekonštrukciu vnútorných priestorov
kultúrneho domu a obecného úradu a na ďalšie výdavky súvisiace s rekonštrukciou obecných
budov. Poslanci nemali námietky a použité výdavky z rezervného fondu obce schválili.
Uznesenie č.67/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce
rozpočtovým opatrením č. 6/2019 celkovo vo výške
21 432,99 € na pokrytie mimoriadnych výdavkov
súvisiacich s rekonštrukciou budovy obecného úradu
a kultúrneho
domu
a
iné
výdavky súvisiace
s rekonštrukciami obecných budov.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Schválenie municipálného úveru
Starostka obce D. Ďuriačová predložila poslancom OZ návrh na schválenie municipálného
úveru – je to produkt banky, ktorý slúži na financovanie potrieb obce, refinancovanie záväzkov
z investičnej činnosti obce, ako aj na financovanie časového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami bežného účtu obce. Tento úver je potrebný hlavne na úhradu faktúry v sume
75 000 € pre Poľnohospodársku platobnú agentúru „PPA“ a na úhrady súvisiace
s rekonštrukciou obecných budov, faktúry treba najskôr uhradiť a potom budú prefinancované.
Poslanci OZ po diskusií a prehodnotení úrokových sadzieb súhlasili so schválením
municipálného úveru.
Uznesenie č.68/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Čerpanie úveru od Prima banky Slovensko, a. s.,Hodžova
11, 010 01 Žilina, regionálne obchodné centrum,
Hviezdoslavova 2, 911 00 Trenčín
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 1 poslanec / p. Z. Čerňanská/
Zdržal sa: 0

6. Správa hlavnej kontrolórky
Starostka obce a poslanci dostali na preštudovanie správu od hlavnej kontrolórky, ktorej
predmetom bola kontrola nájomných zmlúv-prenájom nebytových a bytových priestorov
v roku 2018. Poslanci OZ vzali správu hlavnej kontrolórky na vedomie. Záznam o kontrole
č.4/2019 tvorí prílohu zápisnice č.2

7. Došlá pošta
 Starostka obce oboznámila poslancov OZ o záverečných správach, ktoré predložili
riaditeľky školských zariadení Mgr. Alena Drábiková za Základnú školu Bobot a Anna
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Korbelová za Materskú školu Bobot. Poslanci
2018/2019 vzali na vedomie

záverečné správy za školský rok

Skorší odchod poslankyne Mgr. Andrey Dúckej - 19,40 hod.
 Ďalej starostka obce informovala o ústnej žiadosti p. P. Neradného o nárok vyplácania
cestovných náhrad svojho dieťaťa, ktoré navštevuje základnú školu v Bánovciach nad
Bebravou. Starostka oboznámila poslancov, že nárok na cestovné náklady majú deti
s trvalým pobytom v obci Bobot, ak obec v zastúpení starostu vytvorí v danom meste
napr. Bánovce nad Bebravou Spoločný školský obvod pre ZŠ, ktorú navštevujú deti
s trvalým bydlisko v našej obci. Cestovné náhrady prepláca príslušný UPSVaR.
Poslanec Ing. P. Koreň navrhol, aby sa spoločný školský obvod vytvoril aj v meste
Trenčín, nakoľko aj v tomto meste navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Bobot
základné školy. Starostka obce súhlasila s návrhom, ale len pre žiakov II. stupňa /5.roč.
– 9. roč./, pretože pre deti 1. roč. – 4. roč. máme základnú školu zriadenú v obci.
Uznesenie č.69/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Vytvorenie Spoločného školského obvodu v meste
Bánovce n./Bebr. a v meste Trenčín pre II.stupeň /5.roč. 9.roč./ so základnými školami, ktoré navštevujú deti
s trvalým pobytom v obci Bobot
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nepritomní: Mgr. A.Dúcka, Ing. B.Michalička
 Dňa 7.11.2019 bola doručená do došlej pošty žiadosť o poskytnutie finančného
príspevku od Rodičovského združenia ZŠ a MŠ Bobot na zakúpenie sladkostí pre
žiakov ZŠ a MŠ do Mikulášskych balíčkov v sume 4 € na dieťa.
Uznesenie č.70/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Poskytnutie finančného príspevku na Mikulášske balíčky
pre deti MŠ a ZŠ Bobot v sume 4€ na dieťa.
Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. Rôzne
 V bode rozne starostka obce informovala poslancov, že vypovedala nájomnú zmluvu
o prenájme pozemkov so spoločnosťou Ludoprint a. s , nakoľko projekt na vybudovanie
zberného dvora bol zmietnutý.
 Ďalej v bode rôzne oslovila poslancov s návrhom, aby sa zakúpil kotol do
rekonštruovanej budovy – bývala budova COOP Jednota, nakoľko v projekte nebol
zahrnutý. Budova je už vo vnútri zrekonštruovaná a bolo by vhodné vo
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vnutorných miestnostiach v zimnom období temperovať teplotu, aby bola budova
vykurovaná.
Do diskusia sa zapojila Bc. A. Mikušková, ktorá sa spýtala poslancov, či dobré zvážili
rekonštrukciu bývalej budovy COOP Jednota, pretože budova je stará, bez základov,
vlhká, celé roky špatila našu obec. Podľa Bc. Mikuškovej sú to zlé investované peniaze,
budova sa mala radšej zbúrať a vybudovať v centre obce napr. park, oddychovú zónu.
Zároveň vyslovila nespokojnosť na odbornosť prác zamestnancov firmy, ktorá
vykonáva práce na rekonštrukcii budovy.
Poslanci sa vyjadrili, že peniaze, ktoré sa investovali do budovy a či to bola dobrá
investícia ukáže čas a za odbornú kontrolu prác zamestnancov sú zodpovední vedúci
zamestnanci spoločnosti a stavebný dozor. Starostka obce sa vyjadrila, že dňa
12.11.2019 majú kontrolný deň na stavenisku a všetky tieto nedostatky, problémy určite
bude riešiť s kompetentnými vedúcimi zamestnancami spoločnosti, ktorá rekonštrukciu
vykonáva.
Bc. A.Mikušková sa vyjadrila, že poslanci OZ nemali sami rozhodovať o oprave,
rekonštrukcii budovy ako aj o územnom pláne obce. Malo byť zvolané verejné
zhromaždenie občanov, ktoré už nebolo viac rokov a že občania sú málo informovaní
o veciach verejných, ktoré sa robia v našej obci. Po diskusii s poslancami Bc.Mikušková
zo zasadania OZ odišla.
Následne sa poslanci OZ začali zaoberať vykurovaním v budove a po diskusii navrhli
starostke, aby oslovila firmy zaoberajúce sa plynofikáciou o cenové ponuky – nakúp
plynového kotla a ostatné prace súvisiace so spustením vykurovania v budove a na
budúcom OZ posúdia cenové ponuky.
 Ing. B. Michalička informoval všetkých prítomných, že obec Bobot sa zapojila do
projektu pod názvom „Wifi4EU“ – grant na wifi, dotácia poskytnunutá v sume 15 000
€. Financie sú poskytnuté priamo z Bruselu, ale realizáciu musí vykonať firma so
Slovenskej republiky, na realizáciu má obec 18 mesiacov a projekt bude trvať 3 roky.

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

p. Zlatica Čerňanská
Ing. Juraj Jánošík

Starostka obce:

p. Danka Ďuriačová
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