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Prezenčná listina
Starostka obce:

Danka Ďuriačová

Poslanci OZ:

Mgr. Andrea Dúcka
p. Marián Džubina
p. Zlatica Čerňanská

ospravedlnená

Ing. Juraj Jánošík

ospravedlnený

Ing. Pavol Koreň
Ing. Boris Michalička

ospravedlnený

Bc. Dana Zápotočná
Hlavný kontrolór:

Mgr. Nadežda Koreňová

Zapisovateľka:

Mgr. Andrea Dúcka

ospravedlnená

Hostia a ostatní prítomní:

Návrh programu rokovania
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie zmluvy o dielo “Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Bobot”
Rôzne
Záver
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1. Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová,
ktorá konštatovala, že nakoľko sú prítomní štyria poslanci, OZ je uznášaniaschopné a rokovanie
sa môže začať.
Neprítomní: Ing. Boris Michalička
p. Zlatica Čerňanská
Ing. Juraj Jánošík
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Bc. Dana Zápotočná
- Ing. Pavol Koreň
Zapisovateľka zápisnice: Mgr. Andrea Dúcka
Uznesenie č.4/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Bc. Dana Zápotočná a Ing. Pavol
Koreň
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce prečítala návrh programu mimoriadneho zasadnutia a dala hlasovať za
jeho schválenie.
Uznesenie č. 5/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Program mimoriadneho zasadnutia OZ:
1. Otvorenie
2. Schválenie zmluvy o dielo “Zmeny a doplnky č. 1
územného plánu obce Bobot”
3.Rôzne
4.Záver
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Schválenie zmluvy o dielo č. 1 “Zmeny a doplnky č. 1 územného
plánu obce Bobot“
Starostka obce informovala poslancov OZ o návrhu zmluvy o dielo Zmeny a doplnky č.1
územného plánu obce Bobot“ č. UB -01/2020. Nakoľko došlo k zmenám, ktoré boli
pripomienkované na stretnutí občanov 5.12.2019 a s požiadavkou tieto zapracovať do
územného plánu je potrebné prijať zmluvu s takto upravenou resp. rozšírenou žiadosťou o
zmeny, doplnky a úpravy územného plánu obce na viacerých rozvojových plochách – plocha
č. 3, č. 8 a č.11 ako bolo pôvodne schválené uznesením č.38/2019, preto spracovateľ Ecocities,
s.r.o zastúpená doc. Ing. arch. J. Coplákom PhD. predložil na schválenie upravenú zmluvu
o dielo k územnoplánovacej dokumentácií. Obec bude žiadať o dotáciu MDVaRR SR, na
základe týchto zmien, k čomu je potrebná Zmluva o dielo upravená o všetky zmeny a doplnky.
Starostka obce dala najskôr hlasovať o zrušenie uznesenia č. 38/2019 a následne obecné
zastupiteľstvo schválilo návrh zmluvy o dielo „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce
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Bobot a proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, ktorý potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Uznesenie č.6/2020
OZ v Bobote ruší uznesenie č. 38/2019 v znení:
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 Lehota s úpravou na otoč.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.7/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o dielo „Zmeny a doplnky č.1 územného plánu
obce Bobot„ č.UB-01/2020, cena diela 4.980 €
Za uznesenie hlasovali: 3 poslanci ( Mgr. A. Dúcka, Bc.
D. Zápotočná, p. M. Džubina
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec (Ing. P. Koreň)
Uznesenie č.8/2020
OZ v Bobote súhlasí,
že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce
Bobot“ potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie.
Za uznesenie hlasovali: 3 poslanci ( Mgr. A. Dúcka, Bc.
D. Zápotočná, p. M. Džubina
Proti: 0
Zdržal sa: 1 poslanec (Ing. P. Koreň)

3. 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. Pavol Koreň

Starostka obce:

p. Danka Ďuriačová
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