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Prezenčná listina 

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  

   

Poslanci OZ: Mgr. Andrea Dúcka  

 Marián Džubina  

 Zlatica Čerňanská  

 Roman Šinský  

 Ing. Pavol Koreň  

 Ing. Boris Michalička ospravedlnený 

 Bc. Dana Zápotočná ospravedlnená 

   

Hlavný kontrolór: Mgr. Nadežda Koreňová  

   

Zapisovateľka: Dáša Lobotková  

   

   

Hostia a ostatní prítomní:   

 

 

 

 

 

Návrh programu rokovania 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Úprava rozpočtu II. kvartál 2022 

5. Schválenie dodatkov a zmluvy v súvislosti s navýšením municipálneho úveru 

6. Schválenie čerpania prostriedkov z rezervného fondu obce 

7. Rôzne  

8. 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:  Ing. Boris Michalička 

                           Bc. Dana Zápotočná 

 

Starostka navrhla overovateľov zápisnice: 

- Mgr. Andrea Dúcka 

- p. Zlatica Čerňanská 

 

Zapisovateľka zápisnice: p. Dáša Lobotková 

 

U z n e s e n i e  č .  8 3 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Overovateľov zápisnice: Mgr. Andreu Dúcku a p. Zlaticu 

Čerňanskú. 

 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2. Schválenie programu OZ 

Následne starostka obce prečítala návrh programu rokovania  a dala poslancom hlasovať za 

jeho schválenie. 

 

U z n e s e n i e  č .  8 4 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Program riadneho rokovania OZ nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu OZ 

3. Kontrola uznesení 

4. Úprava rozpočtu II. kvartál 2022 

5. Schválenie dodatkov a zmluvy v súvislosti 

s navýšením municipálneho úveru 

6. Schválenie čerpania prostriedkov z rezervného 

fondu obce 

7. Rôzne 

8. Záver   

 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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3. Kontrola uznesení 

Starostka obce D. Ďuriačová prečítala kontrolu uznesení: 

 

Splnené uznesenia: 

 

64/2022, 65/2022, 66/2022, 67/2022, 68/2022, 69/2022, 70/2022, 71/2022, 73/2022, 74/2022, 

75/2022, 76/2022, 77/2022, 78/2022. 

 

Nesplnené uznesenia: 

 

23/2015 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Prerokovanie Uznesenia č. 65/2014 – Zásady hospodárenia s majetkom 

obce – návrh na odloženie na budúce zasadnutie OZ. Trvá 

24/2019 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Predaj pozemku parcela C-KN č. 387/12 k. ú. Bobotská Lehota o výmere 

17 m2 p. J. Jánošíkovi, Bobot č. 105 Trvá 

51/2019 

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, 

prístupová komunikácia k zbernému dvoru v obci Bobot. Trvá 

3/2020 

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. Trvá 

3/2021 

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). Trvá 

 4/2021 

OZ v Bobote poveruje starostku obce: 

Vstúpiť do rokovania so starostami obcí Motešice, Bobot, Horňany, 

Dežerice, Ing. Ježíkom, Ing. Závodským a Ing. Lisou za účelom riešenia 

zámeru vybudovania kanalizácie v našej obci, spolupráce na spoločnom 

projekte odkanalizovania dotknutej oblasti uvedených obcí s návrhom na Trvá 
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vytvorenie združenia, ktoré bude realizovať zámer a následný projekt 

odkanalizovania obcí povodia potoka Machnáč. 

24/2021 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Vstup obce Bobot do MAS Inovec – občianskeho združenia, miestnej 

akčnej skupiny so sídlom Mníchova Lehota. Trvá 

51/2021 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Začať pozemkové úpravy obce podľa Územného plánu obce Bobot v 

lokalite č. 1 a v lokalite č. 2. Trvá 

72/2022 

OZ v Bobote schvaľuje: 

Rekonštrukciu kríža na miestnom cintoríne od dodávateľa 

KAMENÁRSTVO Miroslav Kopecký, Neporadza v celkovej cene 5 640 € trvá 

 

 

4. Úprava rozpočtu II. kvartál 2022 

Starostka obce dala slovo ekonómke obce p. Dáši  Lobotkovej. Podklady k úprave rozpočtu 

boli poslancom zaslané v dostatočnom predstihu pred zasadnutím. Poslanci nemali námietky 

k vykonaným úpravám rozpočtu za II. kvartál 2022. 

 

U z n e s e n i e  č .  8 5 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Úpravy rozpočtu za II. štvrťrok 2022 Rozpočtovým 

opatrením č. 2/2022 . Úprava príjmov vo výške + 5 861,50 

eur a úprava výdavkov vo výške + 5 336,67 eur. 

 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

  

5. Schválenie dodatkov a zmluvy v súvislosti s navýšením 

municipálneho úveru 

K tomuto bodu boli poslancom mailom zaslané príslušné podklady  na preštudovanie. Taktiež 

obec obdržala aj stanovisko hlavnej kontrolórky obce Mgr. Koreňovej, ktorá v ňom uviedla, že 

obec spĺňa podmienky pre navýšenie zdrojov financovania. Starostka obce podala poslancom 

bližšie informácie a vysvetlila dôvod potreby navýšenia municipálneho úveru o sumu 50 000 

eur. Ide o naliehavú situáciu najmä v súvislosti s nevyplatenou schválenou dotáciou od PPA vo 

výške 49 890,97 eur.  Tieto finančné prostriedky sa týkajú projektu „Zvýšenie bezpečnosti 

a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Bobot“, ktoré obec uhradila zo 

svojich vlastných prostriedkov ešte v roku 2020. Taktiež sa tu odráža súčasný nižší objem 

prijatých podielových daní od štátu v pomere k narastajúcim výdavkom obce. Navýšenie 

pôvodného úveru by pomohlo prechodne vyriešiť súčasne vzniknutú nepriaznivú finančnú 

situáciu obce. 
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U z n e s e n i e  č .  8 6 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Dokumenty súvisiace s navýšením poskytnutého 

municipálneho úveru od Prima banky Slovensko, a. s., 

Hodžova 11, 010 01 Žilina o sumu 50 000 eur:  

                                                         a) Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 119/003/19 

                                                             Municipálny úver – Univerzál 

                                                         b) Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 119/005/20 

                                                         c) Zmluvu o zriadení záložného práva na pohľadávky  

                                                             č. 119/003/19 

 

Za uznesenie hlasovali: 4 poslanci 

Proti: 1 poslanec  (p. Zlatica Čerňanská) 

Zdržali sa: 0 

 

6. Schválenie čerpania prostriedkov z rezervného fondu obce 

 Opäť dostala slovo ekonómka obce p. Dáša Lobotková, ktorá najskôr upozornila poslancov na 

nedostatok vzniknutý na júnovom zasadnutí, kedy obecné zastupiteľstvo v rámci schvaľovania 

Záverečného účtu obce za rok 2021 nedopatrením neschválilo jedno navrhované uznesenie 

týkajúce sa tvorby rezervného fondu vo výške 48 735,82 eur. Bolo potrebné ho schváliť na 

prebiehajúcom zasadnutí a zároveň v zmysle zákonných podmienok pre čerpanie rezervného 

fondu bolo potrebné schváliť aj výdavky obce vynaložené na mimoriadnu a havarijnú situáciu 

– opravu budovy kabín TJ z vlastných prostriedkov obce na práce mimo projektových 

prostriedkov. Ide o sumu 39 755,83 eur ako časť z faktúry od zhotoviteľa diela – firmy 

HYDROS Bánovce. Z celkovej sumy faktúry č. 1322037 vo výške 154 211,83 eur bola suma 

39 755,83 eur uhradená z vlastných prostriedkov obce ako povinná spoluúčasť. Ďalšie čerpanie 

rezervného fondu by sa týkalo faktúry č. 13220038 od firmy HYDROS Bánovce, ktorá je 

celkovo vo výške 17 051,37 eur a v rámci rezervného fondu by sa z nej odčerpala čiastka 

9 756,12 eur.  Celková suma čerpania rezervného fondu by teda bola vo výške 49 511,95 eur. 

Výška vytvoreného rezervného fondu postačuje na toto čerpanie, nakoľko sa tu nachádzajú aj 

vytvorené prostriedky z minulého obdobia.   

          

U z n e s e n i e  č .  8 7 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

                     použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021           

                     na tvorbu rezervného fondu vo výške 48 735,82 eur. 

 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

U z n e s e n i e  č .  8 8 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

                     Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce  

rozpočtovým opatrením č. 3/2022 celkovo vo výške 49 511,95 eur na 

pokrytie mimoriadnych výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou budovy 

kabín TJ. 
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Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

7. Rôzne 

- Riešená bola žiadosť prítomného občana Ing. Antona Doktora o úhradu škody 

z dôvodu nesprávneho úradného postupu pri realizácii ROEP k. ú. Bobot. Starostka 

obce prečítala poslancom celú jeho žiadosť. Následne prebehla diskusia medzi 

poslancami a p. Doktorom. Ten podrobne vysvetlil vzniknutú situáciu a poukázal 

na príčinu vzniku finančnej škody jeho ako vlastníka predmetnej parcely. Do 

diskusie vstúpila aj pani starostka, ktorá podľa vlastného zisťovania tejto 

záležitosti informovala p. Doktora o skutočnosti, že obec nebola zadávateľom do 

ROEP-u a teda jej nevyplýva zo vzniknutej situácie žiadna povinnosť na 

preplatenie škody, ktorú si p. Doktor od obce nárokuje. Poslanci prezentovali 

rovnaký názor.  

 

- Starostka obce predložila poslancom na zváženie žiadosť od p. Mankoviča, ktorý 

má záujem  o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1010/6 vo vlastníctve obce. Jedná 

sa o pozemok v k. ú. Bobotská Lehota, ktorý p. Mankovič dlhé roky užíva 

a zveľaďuje. Poslanci nemali námietky voči predaju tohto pozemku s tým, že 

všetky náklady spojené s prevodom vlastníckych práv bude hradiť kupujúci. 

Zámer tohto predaja bude zverejnený  zákonom stanoveným spôsobom. 

  

U z n e s e n i e  č .  8 9 / 2 0 2 2  

OZ v Bobote schvaľuje: 

Zámer predaja majetku obce – odpredaj časti pozemku parc. č. 1010/6 v 

k. ú. Bobotská Lehota.  Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckych 

práv hradí kupujúci. 

 

Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

8. Záver 

 

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

za účasť na riadnom zasadnutí a rokovanie OZ ukončila. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrea Dúcka  

 p. Zlatica Čerňanská  

   

 

Starostka obce: Danka Ďuriačová  
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