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Zápisnica 8/2017 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 27.septembra 2017 

v kultúrnom dome na Zabudišovej.  

 

Prítomní: Ing. Gabriela Baginova, PaedDr. Daniel Bradáč, , Tomáš Janega, Marián Kopunec, 

Ing. Michal Kozic, Bc. Jozef Mihala ,Lýdia Zámečníková 

Neprítomní: Katarína Imrichová, Pavol Mizerák,  

Overovatelia: Tomáš Janega, Bc. Jozef Mihala 

Zapisovateľka: Mgr. Martina Hulínková 

 

Zasadnutie zahájil starosta obce, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že zasadnutie 

je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Ďalej upozornil 

prítomných, že zasadnutie zastupiteľstva je nahrávané. 

  

Starosta navrhol, aby sa doplnil do programu bod č.5 - Úprava Rozpočtu Obce Bošáca na rok 

2017. 

Starosta dal hlasovať za program zasadnutia v zmysle navrhnutej úpravy. 

 

Program zasadnutia:  

1. Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  26.7.2017, 30.8.2017 

2. Žiadosti FO a PO 

3. Správa o hospodárení Obce Bošáca k 30.6.2017, Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Ľ. V. 

Riznera Bošáca k 30.6.2017 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca za I. polrok 2017 

5. Úprava Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2017 

6. Schválenie zmlúv 

7. Pripomienky poslancov OZ a starostu obce  

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

BOD č.1 
Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  26.7.2017, 

30.8.2017 
 

 Zápisnice z predchádzajúcich zasadnutí dostali poslanci spolu s pozvánkou na 

zasadnutie.  

 

 P. Bc. Mihala sa informoval v nadväznosti na Správu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra Obce Bošáca za I. polrok 2017 na plnenie (výmena okien v bytovkách 255 a 359) a 

uznesenie č. 92/2017 (osadenie stĺpa VO pri RD Horákovej). 

 

             Starosta k uzneseniam č.12 a 13/2017 uviedol, že okná v byte p. Mgr. Kukučovej  

(bytovka 255) sú vo výrobe a v druhom byte (bytovka 359) je potrebné vybrať dodávateľa.  

 

 Starosta k uzneseniu č.92/2017 uviedol, že boli ponuky na solárne osvetlenie. 

Poznamenal však, že keď sa realizoval projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia, tak asi 7 
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stĺpov od. p Kukučovej smerom do Bošáce je natiahnuté nové vedenie a podotkol, či by 

nebolo vhodnejšie namiesto solárnych stĺpov, osadiť dva stĺpy v záhrade p. Baginovej a p. 

Horákovej. 

 P. Ing. Baginová uviedla, že na poslednom zasadnutí sa dohodlo, že sa tam osadí 

solárne osvetlenie. 

Starosta uviedol, že solárne osvetlenie sa osadí rýchlejšie, ale v prípade, že by sa osadili dva 

stĺpya napojili sa na existujúce verejné osvetlenie,  nemuselo by sa vytvárať nové odberné 

miesto. 

 P. Ing. Baginová sa informovala v akom časovom horizonte by sa to zrealizovalo. 

Starosta navrhol, aby sa v stredu (4.10.) o 17:30 hod stretli poslanci aj s p. Horákovou priamo 

na mieste a určí sa, kde budú osadené stĺpy. 

 

BOD č.2 
Žiadosti FO a PO 
  

A/ 

Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Kovenc Ľuboš a Kovencová Alena 

 

 Starosta uviedol, že ide o odpredaj mlynského náhona, ktorý už riešila stavebná 

komisia. Uviedol, že zámer odpredaja bol schválený a je potrebné schváliť odpredaj a kúpnu 

zmluvu. Starosta uviedol, že suma za odpredaj je 5 €/m². Poznamenal, že geometrický plán 

vyhotovili na vlastné náklady a v zmluve bude taktiež uvedené, že po dobu desiatich rokov 

nemôžu pozemok predať. Ak tak urobia doplatia trhovú cenu (20 €/m²). 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.118/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo 

vlastníctve obce Bošáca a to: 

- novovzniknutého pozemku par.č. 14938/61 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m
2
 

reg. C-KN v katastrálnom území Bošáca, obec Bošáca, zapísaného na LV č. 1 

do vlastníctva p. Ľuboša Kovneca a Aleny Kovencovej  rod. Janků, obaja bytom Bošáca 689, 

913 07 Bošáca. 

za kúpnu cenu 190,00- EUR určenú dohodou zmluvných strán, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, z dôvodu, že: 

-  kupujúci daný pozemok upravil  uspôsobil na užívanie a užíval spoločne v dobrej viere 

- parcela rozdeľuje pozemky vo vlastníctve kupujúceho a to par.č. 992 a par.č.991  reg. C-KN 

v katastrálnom území Bošáca, obec Bošáca, zapísaných na LV č. 268. 

 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 
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Uznesenie č.119/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zmluvu medzi Obcou Bošáca 

a kupujúcim: p. Ľuboš Kovnec a Alena Kovencová  rod. Janků, obaja bytom Bošáca 689, 

913 07 Bošáca na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Bošáca, a to  

- novovzniknutého pozemku par.č. 14938/61 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m
2
 

reg. C-KN v katastrálnom území Bošáca, obec Bošáca, zapísaného na LV č. 1 

 

B/ 

Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Dzrurák Marek 

 

 Starosta informoval poslancov, že zámer na odpredaj pozemku už zastupiteľstvo 

schvaľovalo. Bohužiaľ pri schvaľovaní nebol ešte vypracovaný geometrický plán. Po 

doručení geometrického plánu sa zistilo, že parcely, ktoré geodetka pôvodne uviedla, nie sú 

správne. Pri jednej je iné číslo parcely a aj výmera pozemku. Aby odpredaj prebehol v súlade 

so zákonom je potrebné schváliť nové uznesenia na schválenie osobitného zreteľa so 

správnymi parcelami a zrušiť pôvodné uznesenia. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.120/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca ruší uznesenie č.16/2017 a 17/2017 zo dňa 

22.2.2017 o zámene pozemkov medzi Obcou Bošáca a Marekom Dzurákom bytom Bošáca 

354, 913 07 Bošáca. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.121/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje podľa §9a ods.8 písm. e) zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zámerzámeny nehnuteľností 

vo vlastníctve Obce Bošáca, Bošáca 257, 913 07 Bošáca, IČO 00311430 a to: 

- novovzniknutého pozemku par. č.14761/7  – ostatné plochy  o výmere 12m², reg. C-KN 

v katastrálnom území Bošáca, zapísanej na LV č.1 

- novovzniknutého pozemku par. č.14938/62  – ostatné plochy  o výmere 36m², reg. C-KN 

v katastrálnom území Bošáca, zapísanej na LV č.1 

za nehnuteľnosti vo vlastníctve Mareka Dzuráka bytom Bošáca 354  a to: 

- novovzniknutého pozemku par. č. 528/41 – záhrada  o výmere 12m², reg. C-KN 

v katastrálnom území Bošáca, zapísanej na LV č.54 

- novovzniknutého pozemku par. č.528/42 – záhrada  o výmere 6 m², reg. C-KN 

v katastrálnom území Bošáca, zapísanej na LV č.54. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 
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za: 6 (zo 6 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.122/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje pristupovať 

k zámeruzámenynehnuteľností vo vlastníctve Obce Bošáca, Bošáca 257, 913 07 Bošáca, 

IČO 00311430 a to: 

- novovzniknutého pozemku par. č.14761/7  – ostatné plochy  o výmere 12m², reg. C-KN 

v katastrálnom území Bošáca, zapísanej na LV č.1 

- novovzniknutého pozemku par. č.14938/62  – ostatné plochy  o výmere 36m², reg. C-KN 

v katastrálnom území Bošáca, zapísanej na LV č.1 

za nehnuteľnosti vo vlastníctve Mareka Dzuráka bytom Bošáca 354  a to: 

- novovzniknutého pozemku par. č. 528/41 – záhrada  o výmere 12m², reg. C-KN 

v katastrálnom území Bošáca, zapísanej na LV č.54 

- novovzniknutého pozemku par. č.528/42 – záhrada  o výmere 6 m², reg. C-KN 

v katastrálnom území Bošáca, zapísanej na LV č.54. 

ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že: 

- p. Dzurák vyhotovil na vlastné náklady geometrický plán, 

- upravil  uspôsobil na užívanie a užíval spoločne v dobrej viere, 

- usporiadal parcely v danej lokalite tak, aby vyhovovali aj Obci Bošáca. 

 

C/ 

Žiadosti o odkúpenie pozemku v Lokalite Pod Stráňami 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosti o odkúpenie pozemkov v Lokalite Pod Stráňami 

od Františka Benka, Dušan Hulínka a Silvii Hulínkovej, Dušana Jambora, Dany Kusendovej 

a Pavla Kucka, Anny Václavovej a Miloša Hodulíka ml., bytom Bošáca 283. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.123/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie žiadosti o odkúpenie pozemku v lokalite Pod Stráňami od  

 František Benko,  bytom Bošáca 619, 

 Dušan Hulínek a Silvia Hulínková, bytom Dubová 5/B, Bernolákovo 

 Dušan Jambor, bytom Riečna 11, Nové Mesto nad Váhom 

 Dana Kusendová, bytom Bošáca 637 a Pavol Kucek, bytom Moravské Lieskové 558, 

 Anna Václavová, bytom Bošáca 255, 

 Miloš Hodulík, bytom Bošáca 283,  

b) schvaľuje zaradenie žiadostí do poradovníka. 

 

D/ 

Doplnenie žiadosti o pridelenie bytu od p. Miklánkovej Jany 

 

 Starosta prečítal poslancom doplnenie žiadosti o pridelenie bytu od p. Jany 

Miklánkovej.  
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Starosta uviedol, že momentálne nie je voľný žiadny byt, nemôže sa ani nikto vyhodiť z bytu. 

Žiadosť je v poradovníku a keď bude voľný nejaký byt, tak sa žiadosťou bude zastupiteľstvo 

zaoberať. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.124/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie doplnenie žiadosti o pridelenie 

bytu od p. Miklánkovej Jany a žiadosťou sa bude zaoberať, keď bude voľný byt v bytových 

domoch vo vlastníctve obce. 

 

E/ 

Žiadosť o poskytnutie príspevku od Obce Nová Bošáca 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť od obce Nová Bošáca o poskytnutie finančného 

príspevku z rozpočtu obce na rekonštrukciu vojnového hrobu v obci Nová Bošáca. 

           Bc. Jozef Mihala predložil stanovisko finančnej komisie, ktorá predmetnú žiadosť 

prerokovala na svojom zasadnutí a odporúča OZ schváliť predmetný príspevok. Jeho výšku 

schváliť až na základe predloženého rozpočtu, prípadne účelne vynaložených nákladov na 

rekonštrukciu pomníka, s uvedením poskytnutých prostriedkov od iných prispievateľov a až 

na základe týchto dokladov schváliť výšku príspevku. 

            Starosta uviedol, že prispieval na rekonštrukciu mikroregión a myslí si, že 100,- EUR 

prispela aj Obec Trenčianske Bohuslavice. Uviedol, že pomník je už zrekonštruovaný. Obec 

Nová Bošáca plánuje zrekonštruovať aj pomník na Grúni.  

 P. Bc. Mihala uviedol, že by bolo teda vhodné, aby predložili nejaké zúčtovanie, 

keďže projekt je už zrealizovaný a v prípade, že by sa im schválili peniaze, komu by boli 

zaslané a na čo by boli použité resp. aby poskytli podklady k projektu.  

 

           Starosta uviedol, že výdavky financovala obec Nová Bošáca a ak sa poskytne nejaký 

príspevok ostanú obci a v prípade, že by sa im príspevok neposkytol, financovali by projekt 

sami.    

 P. Kochan (hl. kontrolór obce) sa informoval, či je uvedená aj výška sumy, ktorú 

žiadajú. 

Starosta uviedol, že nie. 

 P. Zámečníková navrhla, aby sa im schválilo 100,- EUR. 

Starosta uviedol, že v prípade, že by požadovali viac finančných prostriedkov, žiadame 

doplniť žiadosť o podklady, na čo konkrétne budú finančné prostriedky použité. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

 

Uznesenie č.125/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 
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a) schvaľuje poskytnutie finančného príspevku z Rozpočtu obce Bošáca na rok 2017 vo 

výške 100,- EUR Obci Nová Bošáca na Rekonštrukciu pomníka padlých v 2.svetovej vojne 

v obci Nová Bošáca, 

b)žiada o predloženie rozpočtu rekonštrukcie a zúčtovanie vynaložených nákladov, v prípade, 

že by Obec Nová Bošáca požadovala vyšší finančný príspevok a o tomto zvýšení bude 

rozhodovať na budúcom zasadnutí. 

 

F/ 

Sťažnosť na znepríjemňovanie života hlučnou hudbou počas nočného pokoja 

 

 Starosta prečítal sťažnosť p. PaedDr. Tomáša Kuželíka a Mgr. Aleny Kuželíkovej na 

znepríjemňovanie života rušenie nočného pokoja v priestoroch kvetinárstva Zelený deň, kde 

sa cez víkend konajú rôzne oslavy a svadby. 

Starosta uviedol, že by sa sťažnosťou mala zaoberať komisia Ochrany verejného poriadku. 

Poznamenal, že podobná sťažnosť bola aj od iných občanov asi pred mesiacom. Komunikoval 

ohľadom toho s p. Fraňovou a p. Fraňom, ktorí mali následne komunikovať s občanmi. 

Uviedol, že touto situáciou je najviac postihnutá práve rodina Kuželíková.  

 P.PaedDr. Kuželík uviedol, že dohodnúť sa s p. Fraňovou a p. Fraňom je problém, 

pred oknom im chceli postaviť 4 metrový múr, s čím nesúhlasili. Taktiež im povedali, že keď 

stavali dom, mali myslieť na to, že niekedy v budúcnosti sa tu môžu podobné akcie konať. 

Uviedol, že majú dve malé deti a obaja chodia do práce a nie je možné, aby sa nemohli cez 

víkendy normálne vyspať. Hudba hráva do šiestej do rána. Keď zavolali policajtov, hudbu 

nachvíľu stíšili, ale keď odišli zase ju dali nahlas. Svadobčania sa vyhovárajú na agentúru, 

agentúra na majiteľov a takto stále dokola. Ak chcú podnikať, majú si priestory zabezpečiť 

tak, aby o tom nikto nevedel a nikto druhý tým netrpel.  

 Starosta uviedol, že v stredu (4.10) o 17:00 by sa stretla komisia, pripraví sa 

upozornenie.  

 P. Ing. Kozic sa informoval, či majú na takýto typ prevádzky povolenie. 

Starosta uviedol, že oni to robia ako keby svoju súkromnú akciu, ale to neznamená, že 

nemusia dodržiavať nočný pokoj po desiatej hodine.  

 P. Kochan (hl. kontrolór) uviedol, že táto sťažnosť by sa mala riešiť v zmysle zákona, 

zvolať konanie za účasti oboch strán. Uviedol, že sú aj iné kroky, ktoré by sa dali realizovať 

a to, dať na vedomie túto situáciu Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom – odbor 

starostlivosti o životné prostredie, ktorý by konanie zvolali. 

 P. PaedDr. Bradáč uviedol, že treba túto situáciu vyriešiť k spokojnosti obidvoch 

strán, aby nevznikol určitý precedens. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.126/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie sťažnosť na nedodržiavanie nočného pokoja od p. PaedDr. Kuželíka 

Tomáša a Mgr. Kuželíkovej Aleny, 

b) posúva sťažnosť na prerokovanie do komisie Ochrany verejného poriadku. Komisia sa 

stretne v stredu (4.10.2017) o 17:00 hod na Obecnom úrade. 

 

G/ 
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Žiadosť ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca 

 

 Starosta informoval poslancov o žiadosti základnej školy o poukázaní financií zo 

schváleného rozpočtu obce.  

            Bc. Jozef Mihala predložil stanovisko finančnej komisie, ktorá predmetnú žiadosť 

prerokovala na svojom zasadnutí a odporúča OZ prijať uznesenie, v ktorom zaviaže Obec 

Bošáca doplatiť prostriedky tak, ako boli schválené v rozpočte Obce Bošáca, najneskôr do 

15.12.2017. 

            Starosta uviedol, že v súčasnosti obec musí ešte doplatiť škole 8 658,43,-€. Uviedol, 

že po dohode s oboma ekonómkami v prípade, že obec by mala dostatok financií na účte 

zaplatí sa suma naraz, ak nie bude, sa to splácať v mesačných splátkach tak, aby do konca 

roka bolo všetko vyplatené. Poznamenal, že táto situácia vznikla z dôvodu, že v letných 

mesiacoch chodili nižšie podielové dane. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.127/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie žiadosť Základnej školy s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca 

o poukázaní financií zo schváleného rozpočtu obce, 

b) schvaľuje, aby chýbajúce finančné prostriedky Základnej škole s materskou školou Ľ. V. 

Riznera Bošáca boli vyplatené najneskôr do 31.12.2017 

 

H/ 

Žiadosť p. Wittkay 

 

 P. Wittkay (z pléna) uviedol, že na minulých zasadnutiach sa prerokovávalo 

vybudovanie bezbariérového prístupu do kultúrneho domu.  

 P. Kopunecu viedol, že stavebná komisia sa touto žiadosťou ešte nezaoberala.  

 P. Wittkay (z pléna)  uviedol, že môže predložiť staré projekty, kde výška by približne 

zodpovedala výške schodov do kultúrneho domu. 

Starosta uviedol, že bola na e-maily ponuka od firmy, ktorá sa zaoberá budovaním takýchto 

plošín, poprípade dať vypracovať cenovú ponuku p. Mihalovi Róberotovi.  

 P. Kopunec uviedol, že môže vypracovať projekt a cenovú ponuku. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.128/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje, aby p. Marián Kopunec predložil do 

budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva projekt a cenovú ponuku na vybudovanie 

bezbariérového prístupu do kultúrneho domu.  
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CH/ 

Žiadosť p. Ing. Baginová 

 

 P. Ing. Baginová sa informovala, ako je to s detskou lekárkou. 

Starosta uviedol, že by chcel verejne poďakovať firme Ferno Slovakia s.r.o., ktorá podarovala 

obci „schodoloez“, čím sa vyriešil problém s bezbariérovým prístupom k detskej lekárke, ale 

aj na Obecný úrad v Bošáci. Pani doktorka, to dotiahne papierovo s hygienou. Pani doktorka 

neodchádza, má záujem ostať v Bošáci.  

 

BOD č.3 
Správa o hospodárení Obce Bošáca k 30.6.2017, Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Ľ. 

V. Riznera Bošáca k 30.6.2017 

 

 Správu o hospodárení Obce Bošáca k 30.6.2017 a Správu o hospodárení ZŠ s MŠ Ľ. 

V. Riznera Bošáca k 30.6.2017 dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

 P. Bc. Mihala predniesol poslancom stanovisko Komisie finančnej, sociálnej a pre 

správu obecného majetku, ktorá  požiadala, aby boli predložené záväzky a pohľadávky zo 

strany obce. Táto informácia bola predložená a komisia odporúča vziať na vedomie správu 

o hospodárení obce a základnej školy. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.129/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie Správu o hospodárení obce 

Bošáca k 30.6.2017. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.130/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie Správu o hospodárení 

Základnej školy s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca k 30.6.2017. 

 

BOD č.4 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca za I. polrok 2017 

 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca za I. polrok 2017 

dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

P. Bc. Mihala predniesol poslancom stanovisko Komisie finančnej, sociálnej a pre 

správu obecného majetku, ktorá odporúča správu vziať na vedomie bez pripomienok. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 
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Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.131/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Bošáca za I. polrok  2017. 

 

BOD č.5 
Úprava Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2017 

 

Úpravu Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2017 predniesol starosta obce priamo na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

P. Bc. Mihala predniesol poslancom stanovisko Komisie finančnej, sociálnej a pre 

správu obecného majetku, ktorá odporúča OZ prijať uznesenie, aby bol na budúce zasadnutie 

OZ predložený návrh na zmenu rozpočtu Obce Bošáca tak, aby mohla byť následne vykonaná 

úprava rozpočtu ZŠ s MŠ pre rok 2017 na mzdy pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov financovaných z originálnych kompetencií, nakoľko v zmysle Memoranda o 

úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 01.12.2016 ZŠ s MŠ ako zamestnávateľ je povinný 

vyplácať mzdy v súlade s platovými tarifami zvýšenými o 6 % platnými od 1. 9. 2017 pre 

pedagogických zamestnancov (1.497,50 €) a odmeny vo výške 2% priznaného funkčného 

platu nepedagogického zamestnanca (365,- €) k 1.9.2017. 

Starosta uviedol, že v tomto návrhu na úpravu rozpočtu nie je toto navýšenie zarátané. 

Rozpočet obce sa bude ešte upravovať a tento návrh bude do úpravy zahrnutý. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.132/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca 

a) berie na vedomie upozornenie na potrebu úpravy Rozpočtu obce Bošáca na rok 2017 od 

Základnej školy s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca na rok 2017, 

b) odporúča do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva upraviť Rozpočet Obce Bošaca 

na rok 2017 a Rozpočet Základnej školy s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca na rok 2017. 

 

P. Wittkay  (z pléna) sa informoval, či by bolo možné poskytnúť príspevok aj Jednote 

dôchodcov.  

Starosta uviedol, že bude výzva pre všetky organizácie, aby si podali žiadosť 

o príspevok na budúci rok. V prípade, že by Jednota dôchodcov požadovala príspevok ešte 

tento rok, treba si čo najskôr podať žiadosť. 

P.Bc. Mihala a p. Kochan (hl. kontrolór) uviedli, že by bolo vhodné úpravy rozpočtu 

predkladať týždeň pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
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Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.133/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje úpravu Rozpočtu obce Bošáca 

k 27.9.2017, tak ako bola predložená poslancom na zasadnutie obecného zastupiteľstva 

starostom obce. 

 

BOD č.6 
Schválenie zmlúv 

 
            Zmluvu so spoločnosťou VYFAKO dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

Bc. Jozef Mihala predložil stanovisko finančnej komisie, ktorá sa na svojom zasadnutí 

zaoberala návrhom zmluvy, ktorá jej bola predložená na prerokovanie prostredníctvom 

podateľne OÚ - Zmluva s VYFAKO, spol. s r.o., Radošina – Odber a preprava odpadov. 

Komisia po preskúmaní návrhu zmluvy a diskusii navrhuje OZ predmetnú zmluvu schváliť. 

 

 Starosta ďalej informoval poslancov, že je potrebné schváliť aj zmluvy na odpady so 

spoločnosťou AGRO – EKO, Zberne druhotných surovín, BOMAT. Zmluvy sa schvaľujú 

nové z dôvodu, že predchádzajúcim skončila platnosť, inak sa v zmluvách nič nemení. 

 Starosta informoval poslancov o zmluve s Obcou Haluzice, kde Obec Bošáca 

zabezpečuje zber triedených zložiek odpadu. Obec im prenajíma kontajnery na triedené 

zložky a zberá vytriedený odpad a zabezpečuje zhodnotenie. Obec Haluzice nám náklady 

prepláca prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov. V prípade, že by OZV 

prestala tieto náklady preplácať, bolo by na rozhodnutí Haluzíc, či nám to zafinancujú, alebo 

si začnú triedený odpad riešiť sami. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.134/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) Zmluvu č. 270617/1800 na odber a prepravu odpadov za účelom ekologického 

zhodnocovania a zneškodňovania uzatvorená v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 269 a nasl. Zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov s VYFAKO, spol s.r.o. 

Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina 

b) Zmluvu o odbere odpadu uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  s AGRO 

– EKO group, s.r.o., Nábrežná 45, 940 57 Nové Zámky, IČO 46717269 

c) Zmluvu o zabezpečení zberu papiera na území obce Bošáca so ZDS – Zberne druhotných 

surovín s.r.o., Tehelná 6, Nové Mesto nad Váhom IČO 34151940 

d) Dodatok č.1 k zmluve o zbere odpadu s BOMAT s.r.o., Veľké Orvište 380, 922 01 Veľké 

Orvište, IČO 36235288 
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e) Zmluvu o spolupráci č. 01/2017 uzatvorenú podľa § 20 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov s Obcou Haluzice, Haluzice 703,913 07 Bošáca, IČO 

00687235 

 

BOD č.7 
Pripomienky poslancov OZ a starostu obce 

 
A/ 

P. Ing. Baginová uviedla, že už dávnejšie sa na zastupiteľstve prerokovávalo 

umiestnenie spomaľovačov v obci resp. osadenie meračov rýchlosti. V iných dedinách sú 

merače umiestnené a bolo by dobré, aby aj u nás sa nejaké osadili, pretože autá nedodržujú 

rýchlosť. 

P. PaedDr. Bradáč, p. Bc. Mihala uviedli, že to nepomôže, pretože väčšina šoférov by 

naopak ešte pridala. 

P. Ing. Baginová uviedla, že keby to pomôže aj u 50 % šoférov, tak sa to oplatí, 

pretože nemôžeme čakať, kým sa tu niečo stane. 

Starosta uviedol, že pri škole sa budú osádzať bezpečnostné prvky, v rámci projektu 

rekonštrukcie cesty do Novej Bošáce, z toho dôvodu sa tam nič neosadilo. Poznamenal, že by 

mala  byť vyhlásená výzva na dotáciu na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky. Ďalšou 

otázkou je, kde osadiť tieto spomaľovače, ale aj merače rýchlosti tak, aby to bolo efektívne. 

 P. PaedDr. Bradáč uviedol, že by bolo vhodné, aby sa na to pozrel odborník, ktorý 

posúdi, kde je vhodné tieto prvky osadiť. 

 P. Kochan (hl. kontrolór) uviedol, že hlavná cesta je majetkom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a obec nemôže rozhodovať, čo sa na nej bude robiť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

  

 

Uznesenie č.135/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca 

a) berie na vedomie pripomienku p. Ing. Baginovej Gabriely ohľadne možnosti spomalenia 

rýchlosti pri vjazde a výjazde smerom na Trenčianske Bohuslavice, 

b) schvaľuje prípravu žiadosti o dotáciu na Ministerstvo vnútra ohľadom osadenia 

spomaľovačov, 

c) schvaľuje, že v prípade ak dotácia nebude poskytnutá, obec bude túto situáciu riešiť v 1. 

polroku 2018. 

 

 

B/ 

 Starosta informoval poslancov, že funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ s MŠ 

Ľ.V.Riznera Bošáca končí a je potrebné zvoliť nových zástupcov. Navrhol za členov, PaedDr. 

Daniela Bradáča, Tomáša Janegu, Lýdiu Zámečníkovú a Ing. Michala Kozica. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 
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Uznesenie č.136/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Ľ. 

V. Riznera Bošáca PaedDr. Daniela Bradáča, Tomáša Janegu, Lýdiu Zámečníkovú a Ing. 

Michala Kozica. 

 

C/ 

 Starosta informoval poslancov o neschválení dotácie na rozšírenie materskej školy. 

Všetky kraje s výnimkou Trenčianskeho sa môžu prihlásiť do ďalšieho kola žiadostí, 

v Trenčianskom kraji nie sú už finančné prostriedky na rozšírenie materských škôl. 

Poznamenal však, že by sa mali navýšiť celkové finančné prostriedky na škôlky. Treba však 

brať do úvahy fakt, že naša škôlka je malá, máme v nej 34 detí a malo by byť len 21. Je treba 

sa rozhodnúť čo ďalej. Navrhol, aby sa preverili možnosti získania dotácie na rozšírenie 

škôlky.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7 prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.137/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na rozšírenie materskej školy  

b) schvaľuje do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva predložiť podklady 

k tomu, aký je predpoklad prijímania detí do materskej škôlky v nasledujúcich rokoch, 

c) schvaľuje preverenie možností o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. 

 

 

D/ 

 P. Bc. Mihala sa informoval na realizáciu projektu kamerového systému.  

Starosta uviedol, že projekt kamerového systému sa realizuje. 

 

 

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

d.a.h. 

 

Zapisovateľka    Overovatelia    Starosta obce 

 

 

.....................................  ........................................  ................................. 

Mgr. Martina Hulínková  Tomáš Janega    Mgr. Daniel Juráček 

 

     ........................................ 

     Bc. Jozef Mihala 


