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Konsolidovaná výročná správa Obce 

Bošáca za rok 2011 

 

 
 
Identifikačné údaje: 
 

Názov:     Obec Bošáca 

Sídlo:     Obecný úrad, Bošáca č. 257, 913 07  Bošáca              

Tel. a fax:     032 / 7781 130, 032 / 7781 129, 032 / 7781 225 

e-mail:     bosaca@bosaca.eu 

web:      www.bosaca.eu 

Okres:     Nové Mesto nad Váhom 

IČO:      00311430 

DIČ:      2021091358 

Právna forma:    obec 
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Rozloha obce:    1 960 ha 

Počet obyvateľov k 31.12.2011:  1 381 
 
 

Kategória Spolu Muži Ženy 

Vek od 0 – 3 rokov 39 17 22 

Vek od 4 – 6 rokov 38 12 26 

Vek od 7 – 14 rokov 92 50 42 

Vek od 15 – 17 rokov 56 29 27 

Vek od 18 – 60 rokov 840 442 398 

Vek nad 60 rokov 316 130 186 

Spolu 1 381 680 701 

 

História obce: 
 

Pri vstupe do obce upúta našu pozornosť barokový Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia 

Panny Márie z roku 1729-1733 s klasickou úpravou z roku 1789. 

Na strope jednoloďového priestoru je nástenná maľba od J. Hanulu (1906). V Bošáci sa 

narodil rímsko-katolícky kňaz – Eduard Šándorfi – Škrabánek (5.6.1869 – 6.1.1936), národný 

buditeľ, ľudový liečiteľ a redaktor časopisov Kresťan, Posol Sv. Antona a Listy Sv. Antona. 

Pôsobil v Pobedíme, v Pešti a väčšinu života ako kňaz vo Vrbovciach. Pamätnú tabuľu má v 

dolnej časti obce – na budove Ľudovej školy umenia v Bošáci. Takmer v strede obce, v areáli 

záhradkárov, sa nachádza i známa bošácka pálenica. V jej blízkosti je múzeum skanzenového 

typu.  

Na budove Obecného úradu v Bošáci je umiestnená pamätná tabuľa, venovaná rodákovi 

Adamovi Adamovicovi, ktorý zahynul počas II. Svetovej vojny vo Francúzsku. 

Medzi významných Bošáčanov patril aj Ján Kusenda, spoluorganizátor a účastník 

prvomájového zhromaždenia v Liptovskom Sv. Mikuláši, ktoré sa zasadzovalo za uznanie 

práva slovenského národa na sebaurčenie. V Bošáci sa narodil a mladosť tu prežil aj 

akademický maliar Ľudovít Bránsky. 

Z Bošáce pochádzal i generál Štefan Jurech, ktorého nacisti popravili pre protifašistickú 

činnosť. Jeho meno si pripomenieme na Pamätníku SNP pred základnou školou a pamätnej 

tabuli umiestnenej na obecnom úrade. Pri príležitosti 100-ho výročia narodenia, obec 

pomenovala stred obce Námestím gen.Jurecha. 

 Nad Bošácou a Zemianskym Podhradím sa naľavo vypína vrch Lysica (545 m), odkiaľ za 

dobrej viditeľnosti vidno Trenčín. Na úpätí tohto kopca sa nachádza osada Rolincová. V jej 

blízkosti sa robili vykopávky – na Hradiščách. Na tomto kopci je lyžiarsky vlek dlhý 400 

metrov, prístupný aj z obce Zemianske Podhradie. 

 Z námestia v Bošáci, ak odbočíme doprava a ideme hore Malou Stranou, vedia cesta na 

osadu Zabudišová, vzdialenú asi 2,5 km. Odtiaľ je pekný výhľad na Bošácu a Zemianske 

Podhradie. Smerom k Melčickej doline možno prísť ku kyselke. Tá sa nachádza v 

Haluzických kopaniciach. Bošácka dolina je jednou z častí Vážskej cyklomagistrály, ktorá sa 

tiahne Stredným Považím. 
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Základné orgány obce: 
 

1. obecné zastupiteľstvo  

2. starosta obce 

 

Dňa 22.12.2010 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom zložili 

sľub poslanci, ktorí boli zvolení dňa 27.11.2010 vo voľbách do orgánov samosprávy obcí na 

obdobie 4 rokov v počte 9.  

Poslanci obecného zastupiteľstva:  

• PaedDr. Daniel Bradáč 

• Miloslav Dzurák 

• Vladimír Figura 

• Ing. Vladimír Fraňo 

• Miroslav Kaššovic 

• Ing. Roman Kozáček 

• Bc. Jozef Mihala 

• Jaroslav Staňák 

• Lýdia Zámečníková 

 

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života 

obce.  

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Vykonáva obecnú 

správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, rozhoduje vo všetkých veciach správy 

obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu a je 

štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch 

zamestnancov obce. 

V komunálnych voľbách konaných dňa 27.11.2010 bol za starostu obce na volebné obdobie 

2010 – 2014 zvolený Bc. Daniel Juráček. 
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Symboly obce: 

Erb obce:      Vlajka: 
 

  
 

 

Obecný úrad 
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje 

organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce 

 

Zamestnanci obecného úradu: 

 

• Mgr. Anna Kosová, bytom Bošáca č.700 – matrikárka, zamestnaná od  1.10.1987 

• Ingrida Pöštenyi, bytom Bošáca č. 283 – účtovníčka, zamestnaná od 1.11.2008 

• Alžbeta Dubničková, bytom Bošáca č.156 – upratovačka, zamestnaná od 1.5.2003 

 

 Obec Bošáca je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej 

republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, 

ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom 

a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť 

o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 Obec financuje svoje potreby predovšetkým z dotácií zo štátneho rozpočtu, 

z vlastných príjmov a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje 

financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového 

programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť 

štátnu dotáciu. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými 

obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.  

 Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce 

slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote 

zásadne nezmenšený zachovať. Majetok obce možno použiť na verejné účely a na výkon  
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samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec 

môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej, alebo príspevkovej organizácii, ktorú 

zriadila podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj 

majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú 

osobu. Obec môže upustiť od vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo 

dočasné upustenie určí v zásadách hospodárenia s majetkom obce. 

 Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

    Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú 

prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí 

výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu 

obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na ich 

úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech svojho 

rozpočtu. 

      Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa 

zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR, 

do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať. 

    Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou 

osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 

540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.  

   Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky 

rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

V zmysle tohto zákona účtujú obce, príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie 

v sústave podvojného účtovníctva. 

       

 Účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje zákon o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a definuje ju ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom  

účtovníctva, poskytovanú osobám, ktoré tieto informácie vyžadujú, pričom účtovná závierka 

tvorí jeden celok pozostávajúci zo všeobecných náležitostí a z jednotlivých súčastí – súvahy, 

výkazu ziskov a strát a poznámok. 

Cieľom účtovnej závierky je poskytnúť verný a pravdivý obraz o hospodárení obce. 

Informácie v účtovnej závierke sú užitočné, ak sú posudzované z hľadiska významnosti, 

zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. 

      Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť overenia 

individuálnej účtovnej závierky a vyhotovenie výročnej správy, ktorej súlad s účtovnou 

závierkou musí byť tiež overený audítorom. Pre obce to ustanovuje aj § 9 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov. 

     Účtovná závierka predstavuje kontinuálny proces činností, ktorých výsledkom je 

zostavenie účtovných výkazov, vypracovanie poznámok a následné predloženie účtovnej 

závierky ako celku vrátane všeobecných náležitostí na určené miesta predkladania. Z hľadiska 

charakteru ich môžeme rozčleniť na účtovnú závierku pozostávajúcu z prípravných 

prác,  uzatvorenia účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. 

Prípravné práce sa  uskutočnili pred uzavretím účtovných kníh a zahŕňali tieto okruhy 

činností: 

- inventarizáciu,  

- kontrolu bilančnej kontinuity, 

- kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, 

- zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, 

- kontrolu účtu výsledku hospodárenia, 

- kontrola zaúčtovania odpisov, 

- doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia, 
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- kontrolu formálnej správnosti účtovných zápisov. 

Pri uzatváraní účtovných kníh obec postupuje nasledovne: 

- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov, 

- zisťujú sa konečné stavy účtov prostriedkov a zdrojov rozpočtového hospodárenia,  

- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 

 

Obec Bošáca od 1.1.2009 účtovala v mene euro. 

 

Hlavný kontrolór 
Hlavnou kontrolórkou Obce Bošáca je Eva Mihalová, bytom Bošáca č. 9, zvolená do funkcie 

OZ v Bošáci, na obdobie 6 rokov od 1.4.2009. V roku 2011 hlavný kontrolór pracoval 

v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom. 

 

Komisie pri OZ 
Obecné zastupiteľstvo má zriadené 4 komisie: 

a) finančná, sociálna a pre správu obecného majetku  

b) pre výstavbu, územné plánovanie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo  

c) pre školstvo, kultúru, šport, obchod, služby a cestovný ruch  

d) pre ochranu verejného poriadku  

 

 

Inštitúcie v obci 

1. Základná škola s materskou školou Ľ. V. Riznera 
Rozpočtová organizácia Obce Bošáca 

Riaditeľka: Mgr. Anna Majerová 

Sídlo: Bošáca č. 396 
IČO: 36125083 

Tel.č.: 032 / 7781 120 

e-mail: zsbosaca@centrum.sk 

web: zsbosaca.edu.sk 

počet žiakov: 175 
Súčasťou ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera je školský klub detí a školská jedáleň. 

 

Základná škola s materskou školou Ľ.V.Riznera v Bošáci hospodári s vlastnými  finančnými 

prostriedkami a je napojená na rozpočet obce. 

 

Príjmy       rok  2011                 

Dotačné na prenesené kompetencie  279 146,- €                                

Z rozpočtu obce Bošáca                     119 360,- €     

Z rozpočtu obce Zem.Podhradie       1 262,- € 

Vlastné príjmy                                      5 414,- €      

Spolu      405 182,- €        

 

Výdavky r. 2011                              405 182,- € 
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2. Farský úrad 
Správca farnosti:  

Mgr. Peter Kuljaček 

Tel.č.: 0907 / 168 251 

email:farabosaca@mail.tcom.sk 

web: www.bosaca.fara.sk 

 

V Bošáci bol v roku 1733 vybudovaný katolícky kostol, ktorý sa v roku 1778 stal farským 

kostolom, keď fara z Haluzíc prešla do Bošáce. Už predtým bol v Bošáci údajne drevený 

kláštor s kaplnkou, ktorý bol v roku 1691 zbúraný. Podľa prastarej ľudovej tradície, ktorú 

spomína aj J.L.Holuby, tento od 11. do 16. storočia patril vraj benediktínom z Panónskej hory 

(Panonhalma – Maďarsko), ktorých neskôr vystriedali bosí augustiniáni a pavlíni, od čoho sa 

odvodzuje aj názov obce. 

Do bošáckej farnosti patria aj susedné obce Nová Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Haluzice 

a Štvrtok nad Váhom. 

 

 

3. Slovenská pošta a.s. 
Sídlo: Bošáca č. 256  

Tel. č.: 032 / 7781 192 

Vedúca pošty: Lýdia Zámečníková 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zdravotné ambulancie 
Sídlo: Budova obecného úradu, Bošáca č. 257 

MUDr. Renáta Raclavská: lekár pre dospelých 

MUDr. Monika Ehsanová: lekár pre deti a mládež 

MUDr. Vlasta Kaššovicová: zubný lekár 

 

 
 
Ingrida Pöštenyi      Bc. Daniel Juráček 

účtovníčka obce      starosta obce Bošáca  

 

V Bošáci, 1.6.2012          


