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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
Hlavný kontrolór:

Mgr. Nadežda Koreňová

Zapisovateľka:

Dáša Lobotková

príchod neskôr

Hostia a ostatní prítomní:

Návrh programu rokovania
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Úprava rozpočtu I. a II. kvartál 2020
Schválenie čerpania bezúročnej pôžičky ako kompenzácia výpadku daní v dôsledku
pandémie COVID-19
5. Rôzne
6. Došlá pošta
7. Záver
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1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá
konštatovala, že nakoľko sú prítomní piati poslanci, OZ je uznášaniaschopné a rokovanie sa
môže začať.
Ospravedlnení boli poslanec p. Marián Džubina a poslankyňa Bc. Dana Zápotočná, ktorá sa na
zasadnutie dostavila neskôr.
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Mgr. Andrea Dúcka
- Ing. Pavol Koreň
Zapisovateľka zápisnice: p. Dáša Lobotková
Uznesenie č.34 /2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Ing. Pavla Koreňa a Mgr. Andreu
Dúcku
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce prečítala návrh programu rokovania a dala hlasovať za jeho schválenie.
Uznesenie č. 35/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Úprava rozpočtu I. a II. kvartál 2020
4. Schválenie čerpania bezúročnej pôžičky ako
kompenzácia výpadku daní v dôsledku pandémie
COVID-19
5. Rôzne
6. Došlá pošta
7. Záver
Za uznesenie hlasovali: 5 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

45/2018, 63/2019, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 28/2020,
29/2020, 30/2020, 32/2020
Nesplnené uznesenia:
OZ v Bobote schvaľuje:
Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s majetkom
23/2015 obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutiu OZ.

Trvá

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
44/2018 vlastníckych práv.
Trvá
OZ v Bobote poveruje starostku obce:
Na rokovanie a zistenie možností a podmienok ohľadne výstavby druhej
46/2018 bytovej jednotky.
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.
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

Trvá

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:
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
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OZ v Bobote schvaľuje:
Dofinancovanie projektu „Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti
vandalizmu v obci Bobot“ z obecného rozpočtu v sume 21 109,04 € bez
DPH.
OZ v Bobote schvaľuje:
Zmluvu o dielo „Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Bobot„
č.UB-01/2020, cena diela 4.980 €.
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.

Trvá

Trvá

Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Objednávku na spracovanie procesu VO pre projekt Triedený zber KO v
12/2020 obci Bobot v dohodnutej odmene 350 € s DPH.
Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
Objednávku implementácie projektu v rámci Enviromentálneho fondu
Triedený zber KO v obci Bobot, v rámci obdobia 6-10/2020 v dohodnutej
odmene: 1700 € s DPH:
- príprava podkladov v zmysle rozhodnutia o schválení,
- implementácia projektu, usmernenie pre zabezpečenie bezproblémovej
realizácie projektu,
- spracovvanie opisu prác realizovaných v roku 2020,
- spracovanie záverečného vyúčtovania projektu,
13/2020 - účasť na finančnej kontrole na mieste.
Trvá
OZ v Bobote schvaľuje:
Kúpnu zmluvu č. 1/2020 so spoločnosťou ŠUPA TECHNIKA zastúpenú
Mariánou Šupom so sídlom J. Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07 na
dodávku strojov a zariadení – traktor, čelný nakladač, vlečka v sume 74
14/2020 040 € (príloha č.2).
Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Odpredaj pozemku parc. č. 246/1, 246/2, 246/3, 247 a 662/3 v k. ú. Bobot
v celkovej výmere 510 m2 p. Vydrnákovej za predajnú cenu 3,20 € za 1
22/2020 m2.
Trvá

OZ v Bobote schvaľuje:
Mandátnu zmluvu s firmou Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o., ktorej
predmetom je zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri
obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1
27/2020 územného plánu obce Bobot“ v cene 600 eur bez DPH.
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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
31/2020 ako nájomcom.

Trvá

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
33/2020 bodov.

Trvá

3. Úprava rozpočtu I. a II. kvartál 2020
Starostka obce dala slovo ekonómke obce p. Dáši Lobotkovej, ktorá poslancom podala bližšie
informácie ohľadom vykonaných úprav v rozpočte za I. aj II. štvrťrok 2020. Poslanci nemali
námietky voči vykonaným úpravám. Prehľad všetkých vykonaných úprav bude tvoriť prílohu
zápisnice.
Uznesenie č.36/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Úpravy rozpočtu za obdobie I. štvrťrok 2020 rozpočtovým
opatrením č. 1/2020: úprava príjmov + 1 180,52 €, úprava
výdavkov + 26 421,26 € a úpravy rozpočtu za obdobie II.
štvrťrok 2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020: úprava
príjmov + 4 771,79 €, úprava výdavkov + 14 064,88 €.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. Schválenie čerpania bezúročnej pôžičky ako kompenzácia výpadku
daní v dôsledku pandémie COVID-19
Starostka obce informovala poslancov OZ o možnosti uchádzať sa o finančnú výpomoc pre
obce a mestá od štátu v súvislosti s výpadkom daní z príjmu fyzických osôb v čase pandémie
Covid-19, ktorý spôsobil výpadok v príjmoch v samospráve. Štát dáva možnosť poskytnúť
obciam návratnú bezúročnú finančnú pomoc. O danú pôžičku je potrebné požiadať do konca
októbra 2020. Našej obci môže byť na základe štátom zhotovenej analýzy poskytnutá suma
15 048 eur. Peniaze sa musia do konca roku 2020 vyčerpať. Splácať sa začne až v roku 2024.
Neskorší príchod poslankyne Bc. Dany Zápotočnej o 19.03 hod.
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Uznesenie č.37/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Žiadosť a následný podpis zmluvy o poskytnutí návratnej
finančnej výpomoci NFV ako dôsledok výpadku daní z
príjmu fyzických osôb za rok 2020 max. do výšky výpadku
dane, a to v sume 15 048 eur.
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Bc. Zápotočná)

5. Rôzne
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Nadežda Koreňová predložila poslancom svoje správy
z vykonaných kontrol: Záznam o kontrole č. 3/2020 a Záznam o kontrole č. 4/2020. Oba
predložené dokumenty vzali poslanci na vedomie.
Následne starostka obce predložila poslancom na schválenie Zmluvu o poskytnutí služby na
projektový manažment pre projekt „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na
verejných priestoroch v obci Bobot“. Poskytovateľom tejto služby by bola firma PETRAM a.s.,
ktorá nám už takúto službu poskytla aj pri projekte „Obnova verejnej budovy pre kultúrne
podujatia v obci Bobot”. Ponúkaná cena tejto služby na základe vyššie uvedenej zmluvy je
3 000 eur. Po dlhšej diskusii sa poslanci nakoniec nedohodli na schválení tejto zmluvy.
Uznesenie č.38/2020
OZ v Bobote neschvaľuje:
Zmluvu o poskytnutí služby na projektový manažment pre
projekt „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch v obci Bobot“ od
firmy PETRAM a. s. v hodnote 3 000 eur.
Za uznesenie hlasovali: 0 poslancov
Proti: 2 (p. Čerňanská, Ing. Koreň)
Zdržal sa: 4 (Bc. Zápotočná, Mgr. Dúcka, Ing. Michalička,
Ing. Jánošík)
Ďalej predložila starostka obce poslancom faktúru od firmy Maprostav, s. r. o. z Trenčína, ktorá
nám realizovala rekonštrukciu umyvárne a WC v základnej škole. Jedná sa o faktúru za práce
navyše vo výške 749,21 eur oproti pôvodne plánovaným rekonštrukčným prácam. Starostka
vysvetlila, že pri realizácii plánovanej rekonštrukcie sa muselo pristúpiť aj k prerábke
kanalizačného potrubia a následne z estetického hľadiska aj k prekrytiu potrubia, ktoré vedie
z 1. poschodia po stene, sadrokartónovým krytom. Po diskusii a doplňujúcich vysvetleniach
dala starostka obce poslancom hlasovať o schválení tejto faktúry.
Uznesenie č.39/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Faktúru č. 202152 od firmy Maprostav, s. r. o. vo výške
749,21 eur za práce navyše pri rekonštrukcii umyvárne
a WC v základnej škole.
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Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci (p. Čerňanská, Ing.
Michalička, Mgr. Dúcka, Bc. Zápotočná)
Proti: 0
Zdržali sa: 2 (Ing. Jánošík, Ing. Koreň)

Starostka obce predložila poslancom vypracovanú Správu o plnení úloh KPSS (kvality
poskytovania sociálnych služieb) obce Bobot za rok 2019.
Uznesenie č.40/2020
OZ v Bobote berie na vedomie:
Správu o plnení úloh KPSS za rok 2019.
Ďalej starostka obce informovala poslancov, že do kuchyne školskej jedálne bola z režijných
nákladov zakúpená nová škrabka na zemiaky z dôvodu havarijného stavu a zlej funkčnosti
starej škrabky. Celková výška faktúry za škrabku aj s príslušenstvom (lapačom škrobu),
dovozom, montážou a zaškolením zamestnancov bola vo výške 1 789,80 eur.
Potom starostka obce predložila poslancom svoj návrh na zakúpenie snehovej radlice. Sneh by
sme si tak v zime odhŕňali sami, nemuseli by sme za túto službu platiť, čo by bolo pre nás
finančne výhodnejšie.
Poslanci na základe cenových ponúk prehodnotia tento návrh a schválenie nákupu snehovej
radlice by bolo predmetom prerokovania na ďalšom zvolanom mimoriadnom zasadnutí.

6. Došlá pošta
V došlej pošte bol zaevidovaný iba jeden list – žiadosť od p. Nehézovej o odkúpenie parcely č.
188 o rozlohe 528 m2 v katastrálnom území Bobotská Lehota. Poslanci s týmto predajom
vyjadrili svoj súhlas. Zámer predaja bude zverejnený v súlade so zákonom o majetku obcí.

7. Záver
V záverečnej diskusii sa prihlásila k slovu p. poslankyňa Čerňanská a následne poslanec Ing.
Koreň, ktorí sa vyjadrili k potrebe osadenia dopravného zrkadla dočasne odstráneného pri
rekonštrukcii obecného domu a taktiež k potrebe upozorňovať občanov na porušovanie zákona
o pozemných komunikáciách z hľadiska parkovania ich vozidiel na chodníkoch. Starostka obce
v súvislosti s osadením dopravného zrkadla povedala, že bude potrebné kontaktovať dopravný
inšpektorát, aby bolo zrkadlo opätovne osadené v súlade s dopravnými predpismi a zakúpiť
nové zrkadlo, pretože pôvodné je poškodené a nespĺňalo by požadovanú funkciu.
Nakoľko už neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala poslancom
za účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila.
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Ing. Pavol Koreň
Mgr. Andrea Dúcka

Starostka obce:

p. Danka Ďuriačová
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