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Prezenčná listina 

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

   

Poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka  

 Marián Džubina  

 Zlatica Čerňanská  

 Ing. Juraj Jánošík ospravedlnený 

 Ing. Pavol Koreň  

 Ing. Boris Michalička  

 Bc. Dana Zápotočná  

   

Hlavný kontrolór: Mgr. Nadežda Koreňová ospravedlnená 

   

Zapisovateľka: Ing. Marcela Bartošová  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Návrh programu rokovania 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie investičného zámeru (verejného obstarávanie) novej bytovej jednotky v obci 

Bobot 

3. Schválenie uznesenia k začatiu rokovania – k odkanalizovaniu obce Bobot 

4. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 

„Program L7/L7AP“ z ENVIROMENTÁLNÉHO FONDU pre objekt športového klubu 

Bobot 

5. Rôzne 

6. Záver 
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1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Danka Ďuriačová, ktorá 

konštatovala, že nakoľko sú prítomní šiesti poslanci, OZ je uznášaniaschopné a rokovanie sa 

môže začať. 

 

Ospravedlnený: Ing. Juraj Jánošík 

 

Starostka navrhla overovateľov zápisnice: 

- Bc. Dana Zápotočná 

- Ing. Pavol Koreň 

 

Zapisovateľka zápisnice: Ing. Marcela Bartošová 

 

U z n e s e n i e  č . 1 / 2 0 2 1  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice: Bc. Dana Zápotočná a Ing. Pavol 

Koreň. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Následne starostka obce prečítala návrh programu rokovania a dala hlasovať za jeho schválenie. 

 

U z n e s e n i e  č .  2 / 2 0 2 1  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program riadneho rokovania OZ nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie investičného zámeru (verejné 

obstarávanie) novej bytovej jednotky v obci Bobot 

3. Schválenie uznesenia k začatiu rokovania – 

k odkanalizovaniu obce Bobot 

4. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane zatepľovania „Program 

L/L7 AP z ENVIROMENTÁLNÉHO FONDU pre 

objekt športového klubu Bobot 

5. Rôzne 

6. Záver   

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Schválenie investičného zámeru (verejné obstarávanie) novej 

bytovej jednotky v obci Bobot 

Starostka obce oboznámila poslancov OZ o investičnom zámere – obstaranie novej bytovej 

jednotky v obci Bobot. Verejné obstarávanie a projektový manažment – kompletizácia 

podkladov pre podanie žiadosti na ŠFRB a MDaV SR a zabezpečenie príslušnej inžinierskej 

činnosti by obec stálo 2000 eur. Obec by výstavbu bytovej jednotky začala až po poskytnutí 
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dotácií zo Štátneho fondu rozvoje bývania (ŠFRB) a MDaV SR. Poslanci OZ sa dohodli na 

výstavbe novej bytovej jednotky – 16 nájomných bytov s priemernou podlahovou plochou do 

60m2. Investičný zámer bude realizovaný formou tzv. budúcej kúpy na základe zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve a investičný zámer bude financovaný zo ŠFRB a dotácie z MDaV SR. 

 

U z n e s e n i e  č . 3  / 2 0 2 1  

OZ v Bobote schvaľuje: 

1. investičný zámer obstarania 16 nájomných bytov 

a príslušnej technickej infraštruktúry v obci Bobot na 

pozemku reg. C par. č 200/2 k. ú. Bobotská Lehota, 

2. obstarávané nájomné byty  budú bežného štandardu 

s priemernou podlahovou plochou do 60m2, 

3. investičný zámer bude realizovaný formou tzv. budúcej 

kúpy na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 

4. investičný zámer bude financovaný prostredníctvom 

úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie 

z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky v súlade s platnou legislatívou. 

OZ poveruje starostu obce: 

1. na všetky úkony potrebné pre kompletnú realizáciu 

pripravovaného procesu investičného zámeru, vrátane 

zabezpečenia verejného obstarávania (zhotoviteľ 

zrealizuje do doby odkúpenia investičný zámer na 

vlastné náklady a zabezpečí príslušnú inžiniersku 

činnosť a projektový manažment pre kompletizáciu 

podkladov pre podanie žiadostí na ŠFRB a MDaV SR). 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

3. Schválenie uznesenia k začatiu rokovania – k odkanalizovaniu 

obce Bobot 

Starostka obce informovala poslancov o spoločnom stretnutí starostov obcí Motešice, Bobot, 

Horňany, Dežerice, Ing. Ježíka, Ing. Závodského za účelom vybudovania kanalizácie 

v menovaných obciach. Uvedené obce vytvoria združenie a na jeho základe bude možná 

komunikácia s partnermi pre prípravu projektovej dokumentácie a všetkých zainteresovaných 

inštitúcií. Je potrebné overiť možnosti právnej formy vytvoreného združenia, stanovy, orgány. 

Musí sa zabezpečiť stretnutie so zástupcami ZVS prevádzka Nitra za účelom oboznámenia sa 

s ich stanoviskom k projektu kanalizácie. Na MŽP SR je potrebné preveriť, ako sa môže 

združenie uchádzať o príspevok na spoločný projekt vybudovania kanalizácie. Poslanci OZ 

poverili starostku obce Danku Ďuriačovú, aby vstúpila do rokovania so starostami v rámci 

spolupráce na tomto spoločnom projekte – odkanalizovania obcí Motešice, Bobot, Horňany 

a Dežerice. 

 

U z n e s e n i e  č . 4 / 2 0 2 1  

OZ v Bobote poveruje starostku obce: 

Vstúpiť do rokovania so starostami obcí Motešice, Bobot, 

Horňany, Dežerice, Ing. Ježíkom, Ing. Závodským a Ing. 
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Lisou za účelom riešenia zámeru vybudovania kanalizácie 

v našej obci, spolupráce na spoločnom projekte 

odkanalizovania dotknutej oblasti uvedených obcí 

s návrhom na vytvorenie združenia, ktoré bude realizovať 

zámer a následný projekt odkanalizovania obcí povodia 

potoka Machnáč. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslanci 

Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

4. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

vrátane zatepľovania „Program L7/L7Ap“ 

z ENVIRONMENÁLNEHO FONDU pre objekt športového 

klubu Bobot 

Starostka obce informovala poslancov, že je možnosť podať výzvu z Environmentálneho fondu 

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných bodov vrátane zatepľovania – 

„program L7/L7AP“. V rámci tejto výzvy starostka navrhla požiadať o poskytnutie dotácie na 

obecnú verejnú budovu – športový klub TJ Tatran Bobot. Žiadosť treba podať do 5.2.2021. 

Projekt zahŕňa zateplenie, vykurovanie budovy, obec by mala v rámci projektu spoluúčasť 5% 

a prvotná investícia obce do projektu je 3000 eur. Poslanci OZ so zapojením sa do výzvy 

Environmentálneho fondu súhlasili s výnimkou poslankyne p. Z. Čerňanskej, ktorá bola proti, 

nakoľko nepovažuje za správne, ako sa náš futbalový klub stará o danú nehnuteľnosť. Zvyšní 

poslanci poukázali na to, že ide o obecnú budovu a teda jej rekonštrukciou si zveľadíme 

majetok obce, pričom za dôležitú skutočnosť považujú aj to, že budovu športového klubu 

používajú všetky obecné organizácie takmer na všetky exteriérové akcie. 

 

U z n e s e n i e  č . 5 / 2 0 2 1  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zapojenie sa do výzvy z Environmentálneho fondu 

program „L7/L7AP Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“ pre 

športový klub Bobot. 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslancov (Mgr. A. Dúcka, Bc. 

D. Zápotočná, Ing. B. Michalička, Ing. P. Koreň, p. M. 

Džubina) 

Proti: 1 poslankyňa ( p. Z. Čerňanská) 

Zdržal sa: 0 

5. Rôzne 

 v bode Rôzne starostka informovala poslancov OZ, že výmena kotla a príslušenstva 

v požiarnej zbrojnici je pred dokončením. Aby však rekonštrukcia kúrenia bola čo 

najviac efektívna, navrhla p. starostka aj výmenu vykurovacích telies (radiátorov) 

a regulačných ventilov v celkovej sume 1937,90 eur. Výmena registrov, ktoré boli v PZ 

nainštalované pri prvotnom zavedení kúrenia, je potrebná z dôvodu šetrenia energií, 

nakoľko sa zbytočne ohrieva veľké množstvo vody. Poslanci s predloženou cenovou 

ponukou a vykonaním výmeny radiátorov a regulačných ventilov súhlasili. 
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U z n e s e n i e  č . 6 / 2 0 2 1  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Výmenu radiátorov a regulačných ventilov v požiarnej 

zbrojnici spoločnosťou Dopyt, s.r.o, Nábrežná 3, 911 01, 

Trenčín na základe cenovej ponuky v celkovej sume 

1937,90 €. 

Za uznesenie hlasovali: 6 poslancov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

6. Záver 

Nakoľko už neboli žiadne ďalšie pripomienky a otázky, starostka obce poďakovala poslancom 

za účasť na mimoriadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Koreň   

 Bc. Dana Zápotočná  

   

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

 
 

 


