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Prezenčná listina
Starostka obce:

Danka Ďuriačová

Poslanci OZ:

Mgr. Andrea Dúcka
Marián Džubina

ospravedlnený

Zlatica Čerňanská

ospravedlnená

Ing. Juraj Jánošík
Ing. Pavol Koreň
Ing. Boris Michalička
Bc. Dana Zápotočná

ospravedlnená

Hlavný kontrolór:

Mgr. Nadežda Koreňová

ospravedlnená

Zapisovateľka:

Ing. Marcela Bartošová

Hostia a ostatní prítomní:

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

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021
Schválenie návrhu VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobot
Schválenie čerpania výdavkov z rezervného fondu
Rôzne
Došlá pošta
Záver
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1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá
konštatovala, že nakoľko sú prítomní štyria poslanci, OZ je uznášaniaschopné a rokovanie sa
môže začať.
Ospravedlnení : p. Marián Džubina, Bc. Dana Zápotočná a p. Zlatica Čerňanská
Starostka navrhla overovateľov zápisnice:
- Mgr. Andrea Dúcka
- Ing. Boris Michalička
Zapisovateľka zápisnice: Ing. Marcela Bartošová
Uznesenie č.44 /2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Overovateľov zápisnice: Mgr. Andrea Dúcka a Ing. Boris
Michalička.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne starostka obce prečítala návrh programu rokovania a dala hlasovať za jeho schválenie.
Uznesenie č. 45/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Program riadneho rokovania OZ nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021
4. Schválenie návrhu VZN č. 1/2020 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Bobot
5. Schválenie čerpania výdavkov z rezervného fondu
6. Rôzne
7. Došlá pošta
8. Záver
Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2. Kontrola uznesení
Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení:
Splnené uznesenia:
9/2018, 25/2018, 44/2018, 38/2019, 58/2019, 77/2019, 7/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020,
27/2020, 31/2020, 33/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020,
41/2020, 42/2020, 43/2020
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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 poveruje starostku obce:
Na rokovanie a zistenie možností a podmienok ohľadom výstavby druhej
46/2018 bytovej jednotky.

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

OZ v Bobote schvaľuje:
Začatie pozemkových úprav v lokalite č. 1 a 2 podľa spracovaného
39/2019 územného plánu obce.
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.
OZ v Bobote schvaľuje:
Dofinancovanie projektu „Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti
vandalizmu v obci Bobot“ z obecného rozpočtu v sume 21 109,04 € bez
3/2020 DPH.
OZ v Bobote súhlasí,
že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
„Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Bobot“ potrvá najviac tri
8/2020 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
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

Trvá

Trvá

Trvá

Trvá

3. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2021
Starostka obce D. Ďuriačová a ekonómka obce D. Lobotková informovali poslancov OZ
o návrhu rozpočtu na rok 2021. Po diskusii k rozpočtu upravili pripomienkované položky,
doplnili a následne rozpočet na rok 2021schválili.
Uznesenie č.46/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Rozpočet na rok 2021 (príloha č.1).
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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4. Schválenie návrhu VZN č. 1/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Bobot
Starostka obce informovala poslancov o návrhu VZN č. 1/2020 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci OZ nemali
žiadne pripomienky k návrhu VZN č.1/2020 a návrh schválili.
Uznesenie č.47/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2020 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Bobot (príloha
č.2).
Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Schválenie čerpania výdavkov z rezervného fondu
Ekonómka obec p. D. Lobotková informovala poslancov OZ o návrhu čerpania výdavkov
z rezervného fondu v roku 2020, zahrnuté sú tu výdavky:
- PROMEL, s.r.o , Soblahov 754 v sume 25 330,85 € (projekt „Zvýšenie
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci
Bobot)
- MAPROSTAV, s.r.o, Kukučínova 378, Trenčín v sume 14 995,99 €
(rekonštrukcia umyvárne a WC na prízemí v ZŠ Bobot)
- RM Gastro – JAZ, s.r.o, Rybárska 1, Nové Mesto n./Váh. v sume 1 789,80 €
(škrabka zemiakov v ŠJ Bobot)
Uznesenie č.48/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce
rozpočtovým opatrením č. 4/2020 celkovo vo výške
42 116,64 € na pokrytie mimoriadnych výdavkov
súvisiacich s dofinancovaním prác na diele „Zvýšenie
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných
priestoroch v obci Bobot“, rekonštrukcia umyvárne a WC
v ZŠ Bobot, nákup škrabky na zemiaky do školskej
kuchyne.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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6. Rôzne
 V bode Rôzne starostka informovala poslancov OZ o cenových ponukách na výmenu
plynového kotla, komína a príslušenstva v požiarnej zbrojnici. Doručené cenové
ponuky :
- Dopyt, s.r.o, Nábrežná 3, Trenčín – 3297,80 € s DPH
- Kluska Jozef, Pod kopánky 172/7, Zamarovce – 3516 € s DPH
- Miroslav Bartek, Kostolné Mitice 299 – 4735,20 € s DPH
Poslanec Ing. P. Koreň sa spýtal, či pôjde o celkovú rekonštrukciu plynofikácie
požiarnej zbrojnice vrátene radiátorov alebo len o výmenu kotla. Pani starostka uviedla, že
podľa názoru obhliadajúcich odborníkov je potrebná výmena kotla, nakoľko pôvodný sa stále
kazí a vyžaduje si neustálu opravu. Po technickej stránke bolo odporučené kotol vymeniť za
silnejší aj z dôvodu vykurovania zadnej garáže, do ktorej bol pridaný radiátor v rámci projektu
zateplenia zbrojnice. Vykurovacie telesá a ani potrubie nie sú súčasťou výmeny. Poslanci
odporučili starostke, aby vybraných dodávateľov – odborníkov požiadala ešte raz o verifikáciu
uvedenej realizácie – odborné stanovisko, či nie je potrebné okrem vykurovacieho telesa
vymeniť aj iné súčasti vykurovacieho systému (radiátory, termostatické hlavice, a pod.), aby sa
do budúcnosti zamedzilo ďalším výdavkom, nakoľko existujúci vykurovací systém je
pravdepodobne namontovaný ešte od čias plynofikácie našej obce.
Uznesenie č.49/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Za realizátora Dopyt, s.r.o, Nábrežná 3, 911 01, Trenčín na
výmenu kotla, komína a príslušenstva v požiarnej zbrojnici
na základe cenovej ponuky v sume 3 297,80 €.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Ďalej v bode Rôzne starostka obce informovala poslancov OZ o investičnom zámere
na výstavbu novej bytovej jednotky v obci, nakoľko sa zmenili podmienky podávania
žiadosti na ŠFRB a MD SR až do 31.5. v kalendárnom roku.
Z tohto dôvodu by sme stihli podať žiadosť na ministerstvo so všetkými prílohami, VO
by stálo obec 2000 €. Následne obec podá žiadosť a so samotnou výstavbou začne až
po schválení žiadosti MV a RR SR. Obec nepríde do rizika, či finančné prostriedky
dostane.
Poslanci OZ sa zhodli, že pri tomto investičnom zámere výstavby novej BJ by mali byť
prítomní všetci poslanci OZ a danú tému odročili na ďalšie rokovanie obecného
zastupiteľstva.
 Starostka obce informovala poslancov aj o stretnutí starostov susedných obcí, ktoré sa
konalo v Motešiciach zo zámerom spoločného projektu – vybudovanie kanalizácie
v obciach Motešice, Bobot, Horňany a Dežerice s vyústením v Bánovciach na
Dubničke. Starostovia obcí majú podať informáciu, či do projektu vstúpia, či bude
záujem vstúpiť do zámeru budovania kanalizácie. Krátkou diskusiou poslanci privítali
možnosť budovania kanalizácie, čo bude dlhodobý proces na niekoľko rokov.
Uznesenie k zámeru bude predmetom rokovania nasledujúceho OZ.
 V bode Rôzne pani starostka dala schváliť návrh kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Bobot na obdobie od 1.1.2021 do 30.6.2021 a zároveň oboznámila
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poslancov OZ o zázname o kontrole č. 5 – kontrola vyúčtovania cestovných nákladov
za rok 2019 a o zázname o kontrole č. 6 – kontrola v súvislosti s celoplošným
testovaním COVID 19 a výdavkov v súvislosti s ochorením COVID 19. Záznamy č. 5
a č.6 poslanci OZ vzali na vedomie a návrh kontrolnej činnosti schválili.
Uznesenie č.50/2020
OZ v Bobote schvaľuje:
Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky od 1.1.2021
do 30.6.2021.
Za uznesenie hlasovali: 4 poslancov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 Na záver Ing. P. Koreň predniesol pripomienku od občanov ohľadom chýbajúceho
verejného osvetlenia – prechod od ihriskovej ulice na hlavnú okolo požiarnej zbrojnice.
Starostka obce reagovala, že nájde riešenie, ako verejné osvetlenie doplniť, aby bola
prechodná ulica dostatočne osvetlená.

7. Záver
Nakoľko už 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:

Danka Ďuriačová
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