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Obec Bobot

Zápisnica zo zasadnutia OZ

Prezenčná listina
Starostka obce:

Danka Ďuriačová

Poslanci OZ:

Mgr. Andrea Dúcka
p. Marián Džubina

ospravedlnený

p. Zlatica Čerňanská
Ing. Juraj Jánošík
Ing. Pavol Koreň
Ing. Boris Michalička
Bc. Dana Zápotočná

ospravedlnená

Hlavný kontrolór:

Mgr. Nadežda Koreňová

ospravedlnená

Zapisovateľka:

Mgr. Andrea Dúcka

Hostia a ostatní prítomní:

Návrh programu rokovania
1. Otvorenie
2. Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu, konzol kamerového systému a zmluva o
nájme komunikačného vedenia
3. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č.1/2019 o mieste a zápise dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole a výške príspevkov v školských zariadeniach obce
4. Záver
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Zápisnica zo zasadnutia OZ

1. Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová,
ktorá konštatovala, že nakoľko sú prítomní piati poslanci, OZ je uznášaniaschopné a rokovanie
sa môže začať.
Neprítomní:

Bc. Dana Zapotočná
p. Marián Džubina
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
Ing. Boris Michalička
Ing. Pavol Koreň
Zapisovateľka zápisnice: Mgr. Andrea Dúcka
Uznesenie č.29/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Pavol Koreň a Ing. Pavol
Koreň.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce prečítala návrh programu mimoriadneho zasadnutia, navrhla doplniť
bod č. 4 Výber zhotoviteľa realizácie projektu Wifi4EU a následne dala hlasovať za jeho
schválenie.
Uznesenie č. 30/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Program mimoriadneho zasadnutia OZ:
1. Otvorenie
2. Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu, konzol
kamerového systému a zmluva o nájme
komunikačného vedenia
3. Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č.1/2019 o mieste a
zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole a výške príspevkov v
školských zariadeniach obce
4. Výber zhotoviteľa na realizáciu projektu Wifi4EU
5. Záver
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu, konzol kamerového
systému a zmluva o nájme komunikačného vedenia
Starostka obce požiadala Ing. B. Michaličku, aby informoval poslancov OZ o technickom
riešení realizácie projektu Wifi4EU, s ktorým súvisí zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu
a konzol kamerového systému medzi spoločnosťou PrimaTEL a obcou Bobot, ako aj zmluva
o nájme komunikačného vedenia. Poslanci OZ návrh zmluvy schválili.
Uznesenie č.31/2020
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OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o nájme konzol obecného rozhlasu a konzol
kamerového medzi spoločnosťou PrimaTEL, s.r.o. so
sídlom Pod Juhom 7666, Trenčín ako nájomcom a obcou
Bobot zastúpenú starostkou obce Dankou Ďuriačovou ako
prenajímateľom, ako aj Zmluvu o nájme komunikačného
vedenia medzi spoločnosťou PrimaTEL, s.r.o. ako
prenajímateľom a obcou Bobot ako nájomcom.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. Schválenie dodatku č.1 k VZN č.1/2019 o mieste a zápise dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výške
príspevkov v školských zariadeniach obce Bobot
Starostka informovala poslancov OZ o návrhu dodatku č. 1 k VZN č.1/2019, zmeny sa týkajú
poplatkov materskej školy a základnej školy – ŠKD.
Navrhované zmeny:
 v časti III. odsek (1) výška príspevku zákonného zástupcu v materskej škole v
znení:
Pôvodné znenie odseku:
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 8 €.
Nové znenie odseku (návrh):
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 20 €.
 v časti IV. odsek (1) výška príspevku zákonného zástupcu v základnej škole
v znení:
Pôvodné znenie:
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne
zákonný zástupca dieťaťa sumou 6 €.
Nové znenie odseku (návrh):
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne
zákonný zástupca dieťaťa sumou 10 €.
Poslanci OZ podali v prípade poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole nový návrh - sumu
vo výške 16 €. S návrhom poplatku za náklady spojené s činnosťou školského klubu vo výške
10 € súhlasili. Následne dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 a výšku príspevkov schválili.

Uznesenie č.32/2020
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OZ v Bobote schvaľuje:
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o mieste a zápise dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
a výške príspevkov v školských zariadeniach obce Bobot
(príloha č.1).
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Výber zhotoviteľa na realizáciu projektu Wifi4EU
Starostka obce oboznámila poslancov OZ o prieskume trhu na predmet zákazky projekt
Wifi4EU – Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách – Inštalácia Wi-Fi
prístupových bodov. Poslanci sa oboznámili s troma cenovými ponukami od dodávateľov:
1. AIRNET, s.r.o. Siladice (14 850,00€),
2. PrimaTEL, s.r.o. Trenčín (15 600,00 €)
3. DYNAZTAR, s.r.o. Váhovce (18 000,00€)
Na základe zrealizovaného prieskumu poslanci schválili spoločnosť AIRNET s. r. o so sídlom
Siladice 240, dodávateľa s najnižšou cenovou ponukou.
Uvedená inštalácia bude uhradená z finančných zdrojov projektu Wifi4EU, ktoré obec obdržala
formou poukazu v hodnote 15 000 € priamo z Európskej komisie.
Uznesenie č.33/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Dodávateľa AIRNET, s.r.o. so sídlom Siladice 240, 92052,
Siladice (14 850,00€) na predmet zákazky WiFi4EU –
Podpora
internetového
pripojenia
v miestnych
spoločenstvách – Inštalácia Wi-Fi prístupových bodov.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

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

Ing. Boris Michalička
Ing. Pavol Koreň

Starostka obce:

p. Danka Ďuriačová
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Príloha č.1

Obec

Bobot

DODATOK č.1
k Všeobecnému záväznému nariadeniu 1/2019
o mieste a zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole a výške príspevkov v školských zariadeniach
obce Bobot

Vyvesené na obecnej tabuli : 10. 7.2020
Zvesené z obecnej tabule : 30.7.2020
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Dodatkom č.1 k VZN č. 1/2019 o mieste a zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole a výške príspevkov v školských zariadeniach obce Bobot,
obec Bobot dňa 31.7.2020 uznesením č.32/2020 schválila:
 v časti III. odsek (1) výška príspevku zákonného zástupcu v materskej škole v
znení:
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 16 €.
 v časti IV. odsek (1) výška príspevku zákonného zástupcu v základnej škole – ŠKD
v znení:
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne
zákonný zástupca dieťaťa sumou 10 €.

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o mieste a zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole a výške príspevkov v školských zariadeniach obce Bobot
nadobúda účinnosť od 1.9.2020.

Danka Ďuriačová
starostka obce
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