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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:

Dáša Lobotková

Hostia a ostatní prítomní:

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

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie návrhu rozpočtu obce Bobot na roky 2020 – 2022
Schválenie návrhu VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Bobot
Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o organizácii miestneho referenda v obci Bobot
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:
- Mgr. Andrea Dúcka
- Ing. Boris Michalička
Zapisovateľka zápisnice: p. Dáša Lobotková
Uznesenie č.71 /2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Borisa Michaličku 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. 72/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie návrhu rozpočtu obce Bobot na roky
2020 – 2022
4. Schválenie návrhu VZN č. 3/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady obce Bobot
5. Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o organizácii
miestneho referenda v obci Bobot
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:
-3-

Obec Bobot

Zápisnica zo zasadnutia OZ

80/2018, 59/2019, 62/2019, 64/2019, 65/2019, 66/2019, 67/2019, 68/2019, 69/2019, 70/2019.
Nesplnené uznesenia:

23/2015

62/2017

17/2018

44/2018

OZ v Bobote schvaľuje:
Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s 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 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 €
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

Trvá

Trvá

Trvá

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 ohľadne výstavby druhej
46/2018 bytovej jednotky.

Trvá

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
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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
38/2019 (Maria Kyselicová) v časti Bobotská 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
49/2019 Obcou Bobot, Bobot 56, Bobot (ako 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
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.
58/2019 8.
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
61/2019 oproti kultúrnemu domu.
Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
Predajnú cenu pozemkov 5,32 € za 1 m2
63/2019 p. Sokolíkovej a p. Jánošíkovi.
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3. Schválenie návrhu rozpočtu obce Bobot na roky 2020 – 2022
V tomto bode starostka obce dala slovo ekonómke obce pani Dáši Lobotkovej, ktorá návrh
viacročného rozpočtu obce zostavila. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako celkový
vyrovnaný vo výške 668 555 €. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške
+ 26 120 €, kapitálový rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a finančné operácie boli
zostavené ako schodkové vo výške – 26 120 €. Tento schodok bol vykrytý prebytkom
bežného rozpočtu. Hlavná kontrolórka obce predložila svoje stanovisko k návrhu rozpočtu,
v ktorom odporučila obecnému zastupiteľstvu tento návrh rozpočtu schváliť. Poslanci OZ
navrhli upraviť návrh rozpočtu nasledovne: v príjmovej časti upraviť (ponížiť) položku
Poplatok za komunálne odpady zo sumy 22 000 € na sumu 18 000 € a vo výdavkovej časti
rozpočtu navrhli upraviť nasledovné položky: položku Rekonštrukcia WC v ZŠ ponížiť zo
sumy 15 000 € na sumu 10 000 €, položku Všeobecný materiál – bežná réžia OÚ ponížiť zo
sumy 6 452 € na sumu 4 452 €, položku Príspevok na opravu kultúrnej pamiatky – kostol
zvýšiť zo sumy 10 000 € na sumu 15 000 € a položku Skládkovanie a odvoz komunálneho
odpadu ponížiť zo sumy 20 000 € na sumu 18 000 €.
Uznesenie č.73/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Viacročný rozpočet obce Bobot na roky 2020 – 2022.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Schválenie návrhu VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce
Bobot
Starostka obce pani Danka Ďuriačová informovala, že vzhľadom na zvýšené náklady obce
súvisiace s odvozom a skládkovaním komunálneho odpadu je potrebné zvýšiť aj miestny
poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Po vzájomnej diskusii poslancov so
starostkou obce a s Ing. Bartošovou, ktorá dane a poplatky vyrubuje, boli navrhnuté niektoré
nové sumy sadzieb miestnych daní a poplatkov. Zároveň bol ako príloha k tomuto VZN
schválený aj nový Cenník poplatkov služieb a materiálu obce.
Uznesenie č.74/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Bobot.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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5. Schválenie návrhu VZN č. 2/2019 o organizácii miestneho referenda
v obci Bobot
K predloženému návrhu uvedeného VZN poslanci obecného zastupiteľstva nemali žiadne
pripomienky.
Uznesenie č.75/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o organizácii
miestneho referenda.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Došlá pošta
V došlej pošte bol zaevidovaný iba jeden list – žiadosť o nájom pôdy od Poľnohospodárskeho
družstva Bobot – Horňany. Starostka obce povedala, že sa jedná o pozemky, ktoré obec
v súčasnosti prenajíma p. Štefanovi Kováčovi. Dohodla sa preto s poslancami obecného
zastupiteľstva, že Poľnohospodárskemu družstvu Bobot – Horňany zašle na ich žiadosť
stanovisko v tom zmysle, že nakoľko nám trvá zmluvný vzťah s iným partnerom, nebude
zatiaľ ich žiadosti vyhovené. Zároveň uviedla, že nakoľko súčasný nájomca p. Kováč dlží
obci na neuhradenom nájomnom, pristúpi k uzatvoreniu splátkového kalendára s ním
a následne podnikne na základe zmluvy ďalšie potrebné kroky.

7. Rôzne
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Koreňová predložila poslancom na schválenie svoj návrh plánu
kontrolnej činnosti na obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020. Poslanci k tomuto návrhu nemali
pripomienky.
Uznesenie č.76/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Bobot od 1.1.2020 do 30.6.2020.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zároveň hlavná kontrolórka obce predložila svoje záznamy o kontrole č. 5/2019 a č. 6/2019.
Poslanci tieto záznamy o kontrole vzali na vedomie.
Starostka obce ďalej predložila poslancom Mandátnu zmluvu s Ing. arch. Karolom
Ďurencom, ktorej predmetom sú odborné služby v súvislosti s vypracovaním zmien
a doplnkov k územnému plánu obce za celkovú cenu činností plnenia predmetu zmluvy
200 € bez DPH.
Uznesenie č.77/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
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Mandátnu zmluvu s Ing. arch. Karolom Ďurencom na
odborné služby v súvislosti s vypracovaním zmien
a doplnkov k územnému plánu obce za celkovú cenu
činností plnenia predmetu zmluvy 200 € bez DPH.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne dala starostka obce návrh na zrušenie uznesenia č. 63/2019. Toto uznesenie je
potrebné prijať v novom znení, nakoľko p. Sokolíková si dala vypracovať znalecký posudok.
Uznesenie č.78/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Zrušenie uznesenia č. 63/2019.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.79/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Predajnú cenu pozemkov p. Sokolíkovej a p. Jánošíkovi za
cenu podľa znaleckého posudku.
Za uznesenie hlasovali: 7 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Potom starostka obce, ako jej bolo navrhnuté na predchádzajúcom zasadnutí, predložila
poslancom cenové ponuky od oslovených firiem na nákup plynového kotla a potrebných prác
súvisiacich so spustením vykurovania v rekonštruovanej budove oproti kultúrnemu domu.
Boli získané tri cenové ponuky. Prvá ponuka bola od firmy Miroslav Bartek, Kostolné Mitice
299, 913 22 Trenčín v celkovej výške 5 876,40 € s DPH, druhá cenová ponuka bola od firmy
Kluska Jozef, Pod kopánky 172/7, Zamarovce, 911 05 Trenčín vo výške 5 414,50 € s DPH
a tretia cenová ponuka od firmy Dopyt s. r. o., Bavlnárska 316/10, 911 05 Trenčín v celkovej
výške 4 909,78 € s DPH. Poslanci sa rozhodli vybrať firmu s najnižšou cenovou ponukou.
Poslanec Ing Koreň opäť pripomenul, ako bolo diskutované aj na predchádzajúcom zasadnutí,
že plynový kotol do tejto budovy nebol z určitých dôvodov zahrnutý do projektu na
rekonštrukciu tejto budovy.
Uznesenie č.80/2019
OZ v Bobote schvaľuje:
Cenovú ponuku na dodanie plynového kotla spolu s
príslušnými prácami od firmy Dopyt s. r. o. Bavlnárska
316/10, 911 05 Trenčín v celkovej ponúkanej výške
4 909,78 € s DPH.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 2 poslanci (Ing. Pavol Koreň, Mgr. Andrea
Dúcka)
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Starostka obce ešte v krátkosti informovala o projekte, ktorý za bude realizovať v budúcom
kalendárnom roku pod názvom „Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu na
verejných priestoroch v obci Bobot“. Jedná sa o rekonštrukciu verejného osvetlenia
a nainštalovanie 4 ks kamier v obci.

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
Mgr. Andrea Dúcka

Starostka obce:

p. Danka Ďuriačová
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