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Zápisnica č.1/2016 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 25.februára 2016 

v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. 

 

Prítomní: Ing. Gabriela Baginová, PaedDr. Daniel Bradáč, Marián Kopunec, Ing. Michal 

Kozic, Bc. Jozef Mihala, Pavol Mizerák, Lýdia Zámečníková 

Neprítomní:, Katarína Imrichová, Tomáš Janega 

Overovatelia: Pavol Mizerák, Lýdia Zámečníková 

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 doplniť program 

o bod č. 11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bošáca za rok 2015, bod 

12.Úprava Rozpočtu obce Bošáca na rok 2016 k 25.2.2016, bod č. 13. Úprava Rozpočtu ZŠ 

s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca na rok 2016 k 25.2.2016 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa 16.12.2015 

2. Prerokovanie  a schválenie žiadostí FO a PO 

3. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2012 o mieste a čase 

zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a čase zápisu do 

materskej školy v znení jeho dodatku č.1/2015 zo dňa 16.12.2015 

4. Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Bošáca č.1/2016 O 

mieste a čase zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky 

5. Prerokovanie a schválenie Odmien poslancov, členov komisií a členov ZPOZ 

6. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca k 31.12. 2015 

7. Správa o hospodárení Obce Bošáca k 31.12.2015 

8. Prerokovanie a schválenie Dobrovoľného hasičského zboru Obce Bošáca – 

Zabudišová 

9. Prerokovanie a schválenie prenájmu kultúrneho domu na Zabudišovej pre Združenie 

obcí – mikroregión Bošáčka 

10. Prerokovanie a schválenie zmlúv 

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bošáca za rok 2015 

12. Úprava Rozpočtu obce Bošáca na rok 2016 k 25.2.2016 

13. Úprava Rozpočtu ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca na rok 2016 k 25.2.2016 

14. Pripomienky poslancov OZ a starostu obce  

 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných)  proti 0  zdržali sa 0 
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BOD č.1 

Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa 16.12.2015 

 

Zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2015 dostali poslanci 

spolu s pozvánkou na zasadnutie. Starosta konštatoval, že úlohy sú splnené alebo sa plnia 

priebežne. Následne vyzval poslancov OZ, aby predniesli svoje pripomienky a otázky. 

K plneniu úloh a uznesení poslanci OZ nemali žiadne pripomienky a otázky. 

 

BOD č.2 

Prerokovanie  a schválenie žiadostí FO a PO 

 

A/ Žiadosť p. Hollý Peter 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť p. Hollého Petra o odkúpenie pozemkov par.č. 

524/38 a 14938/35. Starosta informoval poslancov, že žiadosť p. Hollého bola prerokovaná na 

minulých zasadnutiach. V minulosti bol schválený zámer odpredaja týchto pozemkov, čakalo 

sa však na vyjadrenie majiteľov susedných pozemkov (Dedíková Eva, Machala Kamil). 

Majitelia susedných pozemkov súhlasia s odpredajom daných parciel p Hollému. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.1/2016 

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: 

- parcela č.524/38 – záhrada  o výmere   24 m², reg. C-KN v katastrálnom území Bošáca, obec 

Bošáca, zapísaného na LV č. 1. 

-  par.č. 14 938/35 – ostatné plochy o výmere 41 m
2
, reg. C-KN v katastrálnom území Bošáca, 

obec Bošáca, zapísaného na LV č. 1 

do vlastníctva p. Peter Hollý, bytom  SNP 3/20, 916 01 Stará Turá 

za kúpnu cenu 195,- EUR určenú dohodou zmluvných strán, ktorá vychádzala zo sumy 

znaleckých posudkov na pozemky rovnakého charakteru v minulosti ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu, že: 

- kupujúci dané pozemky upravil, uspôsobil na užívanie a užíval spoločne v dobrej viere. 

        

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.2/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje kúpno-predajnú zmluvu medzi Obcou 

Bošáca a kupujúcim Peter Hollý, bytom  SNP 3/20, 916 01 Stará Turá Považany, na odpredaj 

pozemkov vo vlastníctve obce Bošáca, a to: 

- parcela č.524/38 – záhrada  o výmere   24 m², reg. C-KN v katastrálnom území Bošáca, obec 

Bošáca, zapísaného na LV č. 1. 
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-  par.č. 14 938/35 – ostatné plochy o výmere 41 m
2
, reg. C-KN v katastrálnom území Bošáca, 

obec Bošáca, zapísaného na LV č. 1. 

 

B/  Zriadenie elokovaného pracoviska základnej umeleckej školy – odpoveď Mesta Nové 

Mesto nad Váhom 

 

 Starosta prečítal poslancom odpoveď Mesta Nové Mesto nad Váhom o zriadenie 

elokovaného pracoviska základnej umeleckej školy so sídlom v obci Bošáca. 

 Starosta navrhol, aby sa daná odpoveď vzala na vedomie a v spolupráci so základnou 

školou by sa začali riešiť body, ktoré požaduje Nové Mesto nad Váhom na zriadenie 

elokovaného pracoviska.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.3/2016 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie odpoveď Mesta Nové Mesto nad Váhom k žiadosti o zriadenie 

alokovaného pracoviska základnej umeleckej školy 

b) schvaľuje prípravu a zhromažďovanie dokumentov, ktoré požaduje Nové Mesto nad 

Váhom 

 

C/ Žiadosť o poskytnutie príspevku na zakúpenie CT prístroja – Neinvestičný fond 

„Zdravie v núdzi“ 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť Neinvestičného fondu „Zdravie v núdzi“ 

o poskytnutie príspevku na zakúpenie CT prístroja so zameraním na včasné odhaľovanie 

kardiovaskulárnych ochorení a zažívacieho traktu.  

 

Diskusia: 

P. Kopunec uviedol, že zakúpenie tohto prístroja je dôležité, ale treba si uvedomiť, že 

sa môže stať, že za chvíľu začnú finančné príspevky žiadať všetci.  

P. PaedDr. Bradáč, p. Ing. Baginová, p Zámečníková uviedli, že sú za poskytnutie 

tohto príspevku, ale v prvom rade by takúto situáciu mali riešiť zdravotné poisťovne a nie 

obce. 

P. Bc. Mihala navrhol, aby sa im poskytol príspevok vo výške aspoň 100,- € poprípade 

ešte viac. 

P. Kochan (hl. kontrolór) uviedol, že má informácie, že táto žiadosť bola poslaná 

všetkým obciam a nepriamo bolo žiadané 1,- € na obyvateľa. 

P. Ing. Kozic chcel vedieť, či je potrebné to riešiť, keď v prvom liste písali, že to 

potrebujú na akontáciu. 

Starosta uviedol, že tento príspevok je aj na splátku úveru. 

 P.Ing. Baginová, p. Zámečníková chceli vedieť, kto je majiteľom CT prístroja, či 

MUDr. Šorf alebo nemocnica v Novom Meste nad Váhom.  
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Poslanci sa dohodli, že by sa mal nadácií poskytnúť príspevok vo výške 200,- € 

s informáciou, že v prípade, že bude priaznivá finančná situácia môže sa im poskytnúť ďalší 

finančný príspevok a zároveň žiadajú, aby nadácia zaslala obci informáciu, kto je majiteľom 

prístroja.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 7 prítomných) proti  1 (Ing. Baginová) zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.4/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

- schvaľuje finančný príspevok pre Neinvestičný fond „Zdravie v núdzi n.f.“ na nákup 

CT prístroja vo výške 200,- EUR. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.5/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca 

a) oznamuje Neinvestičnému fondu „Zdravie v núdzi n.f.“, že v prípade priaznivej finančnej 

situácie obce, ďalšiu finančnú podporu poskytne v nasledujúcom kvartály.  

b) žiada, aby Neinvestičný fond „Zdravie v núdzi n.f.“, oznámil Obci Bošáca, kto je 

majiteľom CT prístroja, na ktorý sa poskytuje finančný príspevok. 

 

D/ Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – Vladimír Breznický 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť o pridelenie nájomného bytu od Vladimíra 

Breznického. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.6/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zaradenie žiadosti od p. Vladimíra 

Breznického do poradovníka o pridelenie obecného bytu po vyžiadaní si potrebných 

dokumentov k overeniu splnenia podmienok k prideleniu bytu podľa platného Všeobecne 

záväzného nariadenia 1/2015 O podmienkach prideľovania a správy nájomných bytov v 

bytových domoch vo vlastníctve obce Bošáca. 

 

E/ Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – Monika Koukalová 

Starosta prečítal poslancom žiadosť o pridelenie nájomného bytu od Moniky 

Koukalovej. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  7 (zo 7 prítomných) proti  0 zdržali sa  0 
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Uznesenie č.7/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zaradenie žiadosti od p. Moniky 

Koukalovej do poradovníka o pridelenie obecného bytu po vyžiadaní si potrebných 

dokumentov k overeniu splnenia podmienok k prideleniu bytu podľa platného Všeobecne 

záväzného nariadenia 1/2015 O podmienkach prideľovania a správy nájomných bytov v 

bytových domoch vo vlastníctve obce Bošáca. 

 

F/ Žiadosť o zníženie DzN a poplatku za komunálny odpad – obyvatelia obce 

 

Starosta odovzdal slovo p. Bc. Mihalovi, predsedovi Komisie finančnej, sociálnej 

a pre správu obecného majetku.  

P. Bc. Mihala uviedol, že  komisia prerokovala žiadosti fyzických osôb o zníženie 

daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad a drobné stavebné odpady platné na 

rok 2016 a navrhuje obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie podľa Prílohy č. 1 tejto 

zápisnice. Odôvodnenie návrhu komisie je uvedené v zápisnici z Komisie finančnej sociálnej 

a pre správu obecného majetku č. 1/2016. Komisia pri posudzovaní žiadostí vychádzala z 

predložených žiadostí, z ich textu, priložených príloh, z vlastných zisťovaní a postupovala v 

súlade so Zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení a žiadosti posudzovala v 

zmysle § 3, ods. 2 VZN obce Bošáca č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Bošáca a 

v zmysle § 6, ods. 2 a nasl. VZN obce Bošáca č. 3/2015 o poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Bošáca. 

 

P. Kochan (hl. kontrolór) sa informoval na celkovú výšku odpustených daní 

a poplatkov. 

P.Bc. Mihala uviedol, že ide približne o 120,- €, žiadané bolo o 1148,- €. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.8/2016 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) vyhovuje žiadostiam o zníženie dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny  odpad na 

rok 2016, tak ako bolo predložené Komisiou finančnou, sociálnou a pre správu obecného 

majetku, podľa prílohy č.1, ktorá je súčasťou zápisnice  č.1/2016 zo dňa 25.2.2016 

b) nevyhovuje žiadostiam o zníženie dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny  odpad na 

rok 2016, tak ako bolo predložené Komisiou finančnou, sociálnou a pre správu obecného 

majetku, podľa prílohy č.1, ktorá je súčasťou zápisnice  č.1/2016 zo dňa 25.2.2016. 

 

G/ Sťažnosť. p Bundu na neuverejnenie článkov o jeho otcovi (Vojtech Bunda) 

v časopise Prameň  

 

 P. Bunda (z pléna) predtým, ako predniesol svoju sťažnosť, uviedol, že nechce aby 

jeho príspevok bol braný ako osobná kritika.  

 

Príspevok p. Bundu je prílohou č.2 tejto zápisnice. 

 P. Bunda príspevok doplnil o nasledovné informácie: 

„Dodnes tu panuje nejaký mýtus, to ako žil ten Bunda v dobe fašistického štátu, je všetko 

poskresľované, lebo dokonca sa hovorí, že on kolaboroval s Nemcami. Vojtech Bunda 
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narušoval snahy tejto organizácie (Hlinkovej gardy), keď mal Hitler 50 rokov a keď táto 

organizácia poriadla sprievod k oslave Hitlerových narodenín. Vtedy sa zastavili pred touto 

budovou (obecný úrad) a vykríkali preč s Čechoslovákmi, preč s neprajníkmi slovenského 

národa. Mohol byť takýto človek príslušníkom gardy? No ale bohužiaľ v posudkoch, ktoré 

potrebovali likvidovať triednych nepriateľov, sa to uviedlo a išlo to odtiaľto z tejto budovy. 

Tak zvlášť vy mladí, ktorí o týchto časoch viete málo, bol by som rád, keby ste si to 

zaznamenali.“ 

 „Viete aký bol vtedy život, zvlášť vy mladí? Preto som sa ujal toho, že som aj o tomto tu  

chcel pohovoriť, lebo z vás nikto nevie, čo to bola druhá svetová vojna, kto ju prežil, veď 

stačila jedna maličkosť a boli by tu vystrieľaní ľudia, veď tu boli operácie v Lovichovci, kde 

padlo 16 Nemcov a to bola obrovská práca toho notára, aby ešte s dosť slušným šéfom 

Abwehru zariadil, aby táto obec nebol vypálená a že zobral veliteľa gardy, učiteľa Justha, 

a išiel orodovať a vytiahnuť tých ľudí, ktorí už na gestape boli pripravení na likvidáciu, ale to 

sú neni žiadne zásluhy o tomto nechceme, aby sa vedelo? A prečo hovorím, no preto lebo za 

dva roky, nebolo možné v jednoduchom časopise Prameň zverejniť dva články. 

Kto to riadi v obci Bošáca, kto sú poradcovia, ktorí starostovi dávajú takéto rady? Myslím si, 

že starosta vôbec nemal problém, predložiť si tento problém na obecné zastupiteľstvo, preto 

som sem prišiel, aby som Vám to mohol povedať, aby ste si to mohli vypočuť.“ 

 

 P. Bunda uviedol, že aj keď sa budovalo námestie gen. Jurecha, bol za to, aby sa osoba 

gen. Jurecha zviditeľnila v obci, ale nikto z Bošáce neriešil, že spolupracoval s Nemcami. 

Taktiež poznamenal, že dva roky čakal, či sa článok o jeho otcovi zverejní. Chcel vedieť, čo 

je to za argument, že niektorí občania by s tým nesúhlasili, ani starostu všetci nevolili a či 

takto sa budeme správať v čase demokracie a chcel vedieť kto sú tí niektorí občania, kto sú tí 

anonymy. Uviedol, že jeho otec dostal 10 rokov trest za protištátnu činnosť a velezradu. 

Podotkol, že posudky, ktoré boli zasielané neboli pravdivé, neskôr bol jeho otec 

rehabilitovaný. Uviedol, že ho vylúčili z vysokej školy, pretože syn politického väzňa nemôže 

študovať. Poznamenal, či jeho otec ako osoba, ktorá mala na starosti štátnu správu, mal 

Nemcom povedať, ja som partizán, ja sa stretávam s Brunovským, s Dibrovom. Podotkol, že 

má veľa materiálu, ktorý dokazuje jeho slová. Uviedol, že jeho otec ako štátny zamestnanec 

musel  úradné veci vybavovať s Nemcami a mal tak možnosť získavať informácie, ktoré 

potom posúval cez Františka Bima, Dibrovovi a Brunovskému. Poznamenal, že jeho rodina 

jeden deň mala doma Brunovského a druhý deň u neho bol Sturmbannführer Müller. 

Žiadal, aby obecné zastupiteľstvo prerokovalo jeho sťažnosť a písomne sa vyjadrilo k 

neuverejneniu jeho článku a či bol ten článok taký hrozný, že sa nemohol uverejniť. 

 

Diskusia: 

 P. Ing. Baginová uviedla, že ju to zaskočilo a tiež by chcela vedieť prečo nebol tento 

článok vydaný.  

Starosta uviedol, že sa ospravedlní p. Bundovi a podotkol, že jemu aj ostatným je ťažko 

posudzovať a súdiť a viete, ako bola zložená redakčná rada. Aj v minulosti, keď sa 

uverejňovali články, vznikli potom z toho diskusie, prečo sa niečo uverejnilo a prečo nie. 

Uviedol, že chceli zabrániť tomu, aby v obci vznikali dohady, prečo niečo je uverejnené 

a druhé nie a že to nie je pravda, čo sa v tých článkoch píše a nechcel, aby sa cez obecné 
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noviny  vybavovali  osobné spory a účty. Je rád, že p. Bunda prišiel, podotkol, že článok sa 

môže zverejniť. Starosta sa spýtal p. Bundu, či by bol ochotný poskytnúť materiály, spraví sa 

výstava s prednáškou pre verejnosť o p. Bundovi st. 

P. Bunda (z pléna) uviedol, že dokumenty sú aj na úrade, keďže na zastupiteľstvo 

doniesol dokument, ktorý bol určený Ústavu pamäti národa a malo by to byť založené 

v archíve. Uviedol, že nechce robiť nejakú výstavu o jeho zásluhách, chce iba prirodzené 

pochopenie, že v Bošáci žil jeden atypický človek. 

Starosta uviedol, že nemôžeme naprávať krivdy z minulosti, a žijú ľudia ktorí to 

zažili.Podotkol,že je to veľmi háklivá vec, môžeme sa pomôcť p. Bundovi a prídu druhí, na 

ďalšie zastupiteľstvo a môžu sa cítiť ukrivdený a nechce, aby sa z časopisu stalo to, že si tu 

ľudia budú odkazovať, čo ako bolo. Chce, aby v novinách boli aktuálne veci, ktoré ľudí 

zaujímajú, pretože aj na podnet od ľudí sa prestali v článku uverejňovať veci z minulosti.  

P.Zámečníková, uviedla, že by bolo dobré zorganizovať besedu v knižnici, pretože tí 

ľudia, ktorí možno ešte voči p. Bundovi st. majú výhrady, tam prídu a že môžu p. Bundovi 

oponovať a on im to môže vysvetliť. Ťažko je nám o niečom rozhodovať, pretože sme to 

nezažili a nemôžeme to potvrdiť ani vyvrátiť a možno keby sa to ostatným vysvetlí tak ako 

nám teraz, že zmenia názor.  

P. Ing. Baginová poznamenala, že je smiešne, aby sa 60 rokov po vojne riešilo, či ešte 

niekto žije alebo nežije, kto by mohol p. Bundovi oponovať. Myslí si, že v časopise Prameň 

vyšli už články, ktoré sa veľa ľudom nepozdávali a možno sa ani vydávať nemali. Nikto sa 

nikoho nepýtal, či tam tie články môžu byť alebo nemôžu byť.  Želá si, aby v Prameni bola 

písaná len pravda, ale baviť sa o tom, aby tu p. Bunda dokazoval, to čo sa stalo pred 60 rokmi 

a riešiť tu také veci, že urobí besedu, aby tu vyvracal nejakým ešte žijúcim ľuďom, či má 

pravdu alebo nie je smiešne. 

Starosta uviedol, že Prameň tu funguje už desať rokov a mohlo sa to uverejniť dávno 

predtým.  

P. Kochan (hl. kontrolór) uviedol, že všetko čo p. Bunda povedal je pravda, pretože 

osobne poznal jeho otca aj p. Bima a p. Bim mu potvrdil, že p. Bunda starší spolupracoval 

s partizánmi. Podotkol, že súhlasí s p. Ing. Baginovou, pretože redakčná rada nefunguje 

a neuverejňujú sa všetky články.  

Starosta chcel vedieť, prečo tieto články neboli uverejnené už v minulosti, keď časopis 

viedol p. Kochan a p. Bunda bol v zastupiteľstve a článok sa mohol vtedy uverejniť. 

P. Bunda (z pléna)  uviedol, že pokiaľ otec žil, tak pre neho by to bola strašná urážka, 

pretože to bol hrdý človek a preto si mohol dovoliť napísať tento článok až po jeho smrti.  

Starosta sa ospravedlnil, p. Bundovi, za to, že sa mu dva roky neodpísalo a stala sa mu 

krivda. Uviedol, že ani on mnohé veci nevedel a až teraz keď sa dali takto súvislosti dokopy, 

má aj on na to iný pohľad.  

 P.PaedDr. Bradáč uviedol, že si nemyslí, že by starosta alebo členovia redakčnej rady 

nezverejnenie článku mysleli ako útok voči jeho osobe. Podotkol, že aj veľa jeho článkov, 

ktoré napísal nebolo uverejnených. Mohlo sa stať, že sa na to zabudlo a keby prišiel takto 

pred rokom, mohlo to byť už rok uverejnené. Taktiež povedal, že redakčná rada nikdy, 

neodpisovala ľudom ktorým sa neuverejnil článok a prečo sa neuverejnil.   
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Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.9/2016 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje, aby článok p. Bundu bol zaslaný 

poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sa vo svojich odpovediach vyjadria, či sa článok 

zverejní alebo nie. 

 

H/  Žiadosť p. Brezovák 

 

 P. Brezovák (z pléna) žiadal, aby sa v kultúrnom dome na javisku odstránili dva 

plechové kryty, ovládací pult a klimatizácia v rohu javiska.  

Starosta uviedol, že s pracovníkmi z úradu sa na to pozrú a odstránia nepotrebný materiál. 

 

CH/ Základná škola s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca 

 

 P. Mgr. Záhorová (riaditeľka ZŠ s MŠ) chcela uviesť na pravú mieru situáciu 

s Frndrichovcami, keďže po dedine začali kolovať reči, že už tri týždne nechodia do školy. 

Poznamenala, že v internej smernici školy je uvedené, že pokiaľ sa u detí nájdu vši, je 

potrebné zavolať rodičov, aby si deti odviezli domov. Deti p. Frindrichovej boli tri dni doma, 

ale následne po návrate do školy sa zistilo, že náprava nebola zrealizovaná. V škole ich umyli 

a poslali do triedy, keďže vši v tom okamihu nemali. Rodičia druhých detí sa začali sťažovať, 

prečo boli poslaný naspäť do triedy so všami. Rodičom vysvetlila, že deti v ten deň vši 

nemali, lebo by ich nemohla pustiť do triedy. Keď sa naobedovali, boli poslaní domov a ďalší 

týždeň, im na vlastné náklady nosili obedy. Podotkla, že s p. Frindrichovou sa už ďalej 

komunikovať nedalo. Túto situáciu riešila s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a s pani 

doktorkou. Poznamenala, že je iniciatíva aj od iných rodičov, ktorí by chceli deťom pomôcť, 

len nie je na tom správne to, že keď sa jeden deň vyumývajú, vrátia sa do toho istého 

prostredia. Deti majú potom problém začleniť sa späť do kolektívu. Navrhla, aby sa poslanci 

išli pozrieť v akom prostredí tie detí žijú a zvážiť, či by sa im nedalo nejako pomôcť, alebo 

ich umiestniť niekam inam.  

Starosta uviedol, že potom ako ho p. riaditeľka informovala o tom, že deti nechodia do 

školy, zašiel za p. Frindrichovou a chcel vedieť čo sa deje. Povedala mu, že s deťmi pôjde 

doktorovi a keď s ňou dnes (25.2.) komunikoval, povedala mu, že u lekárky bola. Následne 

bola ich detská lekárka kontaktovaná, ktorá mu potvrdila, že deti u nej neboli. Uviedol, že deti 

zaviezol do mesta, kde ich doktorka prezrela a skonštatovala, že chlapci môžu ísť do školy. 

Doktorka skonštatovala, že dcéra p. Frindrichovej vši ešte stále má, keďže má dlhé vlasy a 

nechce sa dať ostrihať. Uviedol, že už pred rokom keď p. Frindrichová tu mala žiadosť, že sa 

nemajú kde kúpať, bol sa tam pozrieť a podotkol, že tam nefunguje odpad, žumpa, okná sú 

rozbité. Poznamenal, že aj keď sa rozprával s deťmi, či nechcú radšej ísť do detského 

domova, tak oni sú na ňu tak naviazané a nechcú od nej odísť. Ponúknuť im obecný byt, by 

tiež nebolo riešenie, keďže by sa ľahko mohlo stať, že za pár rokov by ten byt bol v takom 

stave v akom je teraz aj ich dom a v prípade situácie aká nastala teraz, by zavšivavená bola 

celá bytovka. Uviedol, že je smutné, že ľudia v 21. storočí takto žijú.  
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P. Ing. Baginová uviedla, že to nie je len problém p. Frindrichová s deťmi, ale s nimi 

žije aj p. Benková a predpokladá, že keď pôjdu dvakrát do školy, tretí deň keď budú stále 

v tom prostredí sa im to vráti. Uviedla, že deti chodia do školy stále hladné, podvyživené.   

Starosta uviedol, že bohužiaľ obec nemá kompetenciu ich niekam poslať, toto musí 

riešiť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.  

P. Mgr. Záhorová (riaditeľka ZŠ s MŠ) uviedla, že triedne učiteľky píšu každý deň 

denník, kde sa zapisuje v akom stave deti chodia do školy.  

P. Bc. Mihala uviedol, že deti predsa majú aj otca a či bola táto situácia riešená aj 

s ním. 

P. Mgr. Záhorová (riaditeľka ZŠ s MŠ) uviedla, že komunikovala s p. Jakube 

a podotkla, že ten jej povedal, že má zákaz prekročiť bránu domu.  

 P. PaedDr. Bradáč uviedol, že by sa mal upozorniť Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny na situáciu v akej žijú.  

 P. Mgr. Záhorová  (riaditeľka ZŠ s MŠ) poznamenala, že škola je prvá, ktorá si ich 

všíma a ďalej sa to posúva zriaďovateľovi školy. Uviedla, že keby sa dá podnet od obce, na 

základe informácií zo školy, mohla by sa začať táto situácia riešiť. 

 Starosta uviedol, že môže sa dať podnet na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý 

bude iniciovaný z obecného zastupiteľstva.. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.10/2016 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zaslanie listu Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom. V liste sa uvedie, že obecné zastupiteľstvo 

prerokovalo situáciu v rodine p. Andrei Frindrichovej a odporúča, aby sa zvážilo, či by nebolo 

vhodnejšie, aby deti boli umiestnené v detskom domove alebo reedukačnom centre vzhľadom 

na podmienky v ktorých žijú a na základe oznámenia zo Základnej školy Ľ. V. Riznera 

Bošáca. 

 

 

BOD č.3  

Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2012 o mieste a čase 

zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a čase zápisu do 

materskej školy v znení jeho dodatku č.1/2015 zo dňa 16.12.2015 

 

Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2012 o mieste a čase 

zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a čase zápisu do materskej 

školy v znení jeho dodatku č.1/2015 zo dňa 16.12.2015 dostali poslanci spolu s pozvánkou na 

zasadnutie. 

 K bodu poslanci OZ nemali žiadne pripomienky a otázky. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  7 (zo 7 prítomných) proti  0 zdržali sa  0 
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Uznesenie č.11/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca vyhovuje protestu prokurátora proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu č.3/2012 o mieste a čase zápisu na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole a čase zápisu do materskej školy v znení jeho dodatku č. 1/2015 

zo dňa 16.12.2015. 

 

BOD č.4 

Prerokovanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Bošáca č.1/2016 O 

mieste a čase zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bošáca č.1/2016 O mieste a čase zápisu 

na plnenie povinnej školskej dochádzky dostali poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie. 

K bodu poslanci OZ nemali žiadne pripomienky a otázky. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.12/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Bošáca č.1/2016 O mieste a čase zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky, tak ako bol 

predložený poslancom na zasadnutie OZ. 

 

BOD č.5 

Prerokovanie a schválenie Odmien poslancov, členov komisií a členov ZPOZ 

 

 Návrh Odmien poslancov, členov komisií a členov ZPOZ dostali poslanci 

v podkladoch na zasadnutie OZ. 

K bodu poslanci OZ nemali žiadne pripomienky a otázky. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.13/2016  

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje výšku odmien poslancov, členov 

komisií a členov ZPOZ, tak ako boli predložené poslancom na zasadnutie zastupiteľstva. 

 

BOD č.6 

Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca k 31.12. 2015 

 

Správu o hospodárení ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca k 31.12. 2015 dostali poslanci 

spolu s pozvánkou na zasadnutie. 

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča zastupiteľstvu správu vziať na vedomie. 
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Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.14/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie Správu o hospodárení ZŠ s MŠ 

Ľ.V.Riznera Bošáca k 31.12.2015. 

 

BOD č.7 

Správa o hospodárení Obce Bošáca k 31.12.2015 

Správu o hospodárení Obce Bošáca k 31.12.2015 dostali poslanci spolu s pozvánkou 

na zasadnutie. 

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča zastupiteľstvu správu vziať na vedomie. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.15/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie Správu o hospodárení Obce 

Bošáca k 31.12.2015. 

 

BOD č.8 

Prerokovanie a schválenie Dobrovoľného hasičského zboru Obce Bošáca – 

Zabudišová 

 

Podklady k schváleniu Dobrovoľného hasičského zboru Obce Bošáca – Zabudišová 

dostali poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie. 

Starosta uviedol, že pokiaľ chce aj DHZ Zabudišová dostávať príspevok od štátu, musí byť 

vytvorené DHZO. V prípade, že by na vzniknutie nesplnili všetky podmienky a náležitosti, 

tak sa DHZO Zabudišová zruší. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.16/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zriadenie hasičskej jednotky 

dobrovoľného hasičského zboru Obce Bošáca – Zabudišová, podľa § 15 zákona 3142001 Z.z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  7 (zo 7 prítomných) proti  0 zdržali sa  0 
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Uznesenie č.17/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Štatút Dobrovoľného hasičského zboru 

Obce Bošáca – Zabudišová. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.18/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca menuje do funkcie veliteľa hasičskej jednotky  

Dobrovoľného hasičského zboru Obce Bošáca – Zabudišová Daniela Zámečníka a za členov: 

Peter Oprchal, Miroslav Madila, Miloš Surovčík, Drahomír Záhora, Jozef Kačíc, Jaroslav 

Struhár, Ján Šamák, Mário Chovanec, Patrik Štrbka, Daniel Fabián ml., Miloš Surovčík ml. 

 

BOD č.9 

Prerokovanie a schválenie prenájmu kultúrneho domu na Zabudišovej pre 

Združenie obcí – mikroregión Bošáčka 

 

 Podklady k schváleniu prenájmu dostali poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie.  

Starosta uviedol, že postup prenájmu majetku vo vlastníctve obce je taký istý ako pri predaji. 

Ide o projekt rekonštrukcie kultúrneho domu na Zabudišovej z výzvy Programu rozvoja 

vidieka. V rámci dotácie je 100 % financovanie.  

 P. Kochan (hl. kontrolór) chcel vedieť, či byt zostáva vo vlastníctve súkromného 

vlastníka. 

Starosta uviedol, že p. Kudláč byt predal. Noví majitelia rešpektujú, že ide o kultúrny dom 

a chcú opraviť z vlastných finančných prostriedkov strechu aj nad ich bytom.  

  

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.19/2016 

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

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

vlastníctve obce Bošáca, a to:  

- par.č. 6313  – zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 116 m 2 reg. C-KN v katastrálnom 

území Bošáca, obec Bošáca, zapísaného na LV č. 1  

- 6312/1 – 1185 m² reg. C-KN v katastrálnom území Bošáca, obec Bošáca, zapísaného na LV 

č. 1 

-  budova kultúrneho domu Zabudišová 

-  budova sociálnych zariadení 

subjektu: Združenie obcí – mikroregión BOŠÁČKA, Bošáca 257, 913 07 Bošáca, IČO 

37916717 na dobu určitú – 7 rokov, za nájomné 0,- EUR/m²/rok 
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Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.20/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje pristupovať k prenájmu nehnuteľnosti 

vo vlastníctve obce Bošáca, a to:  

- par.č. 6313  – zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 116 m 2 reg. C-KN v katastrálnom 

území Bošáca, obec Bošáca, zapísaného na LV č. 1  

- 6312/1 – 1185 m² reg. C-KN v katastrálnom území Bošáca, obec Bošáca, zapísaného na LV 

č. 1 

-  budova kultúrneho domu Zabudišová 

-  budova sociálnych zariadení 

subjektu: Združenie obcí – mikroregión BOŠÁČKA, Bošáca 257, 913 07 Bošáca, IČO 

37916717 na dobu určitú – 7 rokov, za nájomné 0,- EUR/m²/rok 

ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že:  

- budovu kultúrneho domu, sociálnych zariadení a parcely č. 6313, 6312/1 budú využívať 

obyvatelia Združenia obcí – mikroregiónu BOŠÁČKA 

- poskytnutie kultúrneho domu, sociálnych zariadení a par.č 6313, 6312/1 do prenájmu 

Združeniu obcí – mikroregiónu BOŠÁČKA, je podmienkou realizácie projektu Rekonštrukcia 

kultúrneho domu 

 

BOD č.10 

Prerokovanie a schválenie zmlúv 

 

 Starosta informoval poslancov, že je potrebné schváliť zmluvu s VÚB bankou a.s. na 

kontokorent úver, taktiež je potrebné zabezpečiť tento úver zmenkou. Úver by sa vyčerpal iba 

v prípade, že by obec potrebovala peniaze, pokiaľ by sa tak nestalo, tak za úver by sa neplatili 

žiadne poplatky. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.21/2016 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje 

a) kontokorentný úver zo Všeobecnej úverovej banky a.s. 

b) zabezpečenie tohto  úveru formou zmenky. 

 

P.Ing. Baginová sa informovala na projekt verejného osvetlenia a zberného dvora na 

ktorých prefinancovanie obec vzala úver. 

Starosta uviedol, že obec splnila všetky podmienky a čaká sa na poskytnutie dotácie.  

 

 



14 

 

Starosta informoval poslancov o návrhu zmluvy s firmou Ferno Slovakia s.r.o. na 

prenájom veľkoobjemového kontajnera. Nájom za kontajner je 1-€/deň. Platili by aj náklady 

za vývoz a uskladnenie odpadu. 

P.Bc. Mihala chcel vedieť, ako bol určený nájom za kontajner. 

Starosta uviedol, že náklady na vozidlo sú podľa schváleného cenníka, uloženie odpadu sa 

bude meniť podľa faktúry, ktorú nám zašle Marius Pedersen  a prenájom kontajneru bol 

určený dohodu. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.22/2016 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bošáca schvaľuje podpísanie zmluvy s firmou Ferno 

Slovakia s.r.o., Bošáca 893, 913 07 Bošáca.  

  

Starosta informoval poslancov, že prišiel z Prima banky návrh na zlúčenie dvoch 

úverov a to úveru č. 28/039/10 a 28/023/2004. Starosta predložil návrh zmluvy poslancom. 

Výška úveru by bola 86 106,49,- EUR.  

P. Kochan (hl. kontrolór) uviedol, že jeden z úverov bolo možné splatiť naraz, pokiaľ 

obec má peniaze na rezervnom fonde. 

Starosta uviedol, že je lepšie peniaze z rezervného fondu použiť na rozvoj obce, keďže 

obec má momentálne v pláne realizovať projekty, na ktoré sa tieto peniaze použijú.  

Starosta poznamenal, že chce s bankou objasniť, aby nám nestrhli peniaze z dotačného 

účtu, ale z účtu, kde obci prichádzajú podielové dane. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.23/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje 

a) Zmluvu o  termínovanom úvere  č. 28/001/16 s Prima bankou Slovensko a. s., ktorá 

združuje dva existujúce úvery obce a to č. 28/039/10 a 28/023/2004 

b) zabezpečenie tohto úveru zmenkou. 

 

BOD č.11 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bošáca za rok 2015 

 

 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bošáca za rok 2015 dostali 

poslanci v podkladoch na zasadnutie OZ. 

K bodu poslanci OZ nemali žiadne pripomienky a otázky. 
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Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.24/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Bošáca za rok 2015. 

 

BOD č.12 

Úprava Rozpočtu obce Bošáca na rok 2016 k 25.2.2016 

 

Úprava Rozpočtu obce Bošáca na rok 2016 k 25.2.2016 dostali poslanci v podkladoch 

na zasadnutie OZ.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.25/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje úpravu Rozpočtu Obce Bošáca na rok 

2016 k 25.2.2016 tak, ako bola predložená obecnému zastupiteľstvu. 

 

 

BOD č.13 

Úprava Rozpočtu ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca na rok 2016 k 25.2.2016 

 

Úpravu Rozpočtu ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca na rok 2016 k 25.2.2016 dostali 

poslanci v podkladoch na zasadnutie OZ. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č.26/2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje úpravu Rozpočtu Základnej školy 

s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca na rok 2016 k 25.2.2016 tak, ako bola predložená 

obecnému zastupiteľstvu. 

 

BOD č.14 

Pripomienky poslancov OZ a starostu obce  

 

 Starosta informoval poslancov, že sa začali terénne úpravy v lokalite nad cintorínom. 

Pre budovanie sa bude musieť využiť časť pozemku p. Kovalíkovej a p. Kaššovica. Cesta 

v tomto úseku bude 5,5 m chodník bude 1,5 m. Za domom smútku sa vytvorí 12 parkovacích 

miest. Cesta sa rozšíri až po p. Kochana Martina. Odtiaľ bude mať cesta 5 m a  krajnica bude 
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mať od 60 – 80 cm. Parkovisko, ktoré bude vytvorené za domom smútku sa nezahŕňa do 

nákladov rozšírenia cesty a chodníka, na ktorom sa spolupodieľajú majitelia pozemkov nad 

cintorínom. V prípade, že by obec nemala finančné prostriedky na vybudovanie parkoviska, 

by sa z jeho realizáciou počkalo do nasledujúcich rokov. 

    

Starosta predložil poslancom podmienky majiteľov pozemkov so zabratím ich pozemku za 

účelom rozšírenia cesty a vybudovania chodníka: 

- p. Hranka st. súhlasí so zabratím jeho pozemku a odpredá svoj pozemok za 1,- €/m²., 

za podmienky že vydláždime pred jeho vjazdom na pozemok a jeho syna vjazdom na 

pozemok na náklady obce. Zároveň požaduje posunutie už vybudovaného oplotenia na nové 

miesto na náklady obce. 

- p. Hranka ml. súhlasí s posunutím jeho jestvujúceho plota do svojho pozemku za 

podmienky, že obec zbúra a znova postaví dané oplotenie na náklady obce a vybaví všetky 

potrebné povolenia. 

- p. Kovalíková súhlasí so zabratím jej pozemku pre potreby rozšírenia cesty 

a vybudovania chodníka za podmienky, že obec jej odpredá pomernú časť pozemku pred jej 

domom (vjazdom). Jej jestvujúce oplotenie obec premiestni na náklady obce a zhotoví jej na 

konci bránku pre prechod.                                       

- p. Kaššovic súhlasí so zabratím jeho pozemku pre potreby rozšírenia cesty 

a vybudovania chodníka za podmienky, že obec pred realizáciou uzavrie s ním dohodu, ktorá 

bude obsahovať, že obec posunie jeho oplotenie na náklady obce a jemu nevzniknú pri 

realizácii danej činnosti žiadne náklady. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenia č.27/2016 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) zrealizovanie vybudovania chodníka a rozšírenia cesty v lokalite nad cintorínom 

a napojenia na štátnu cestu pri kostole v Bošáci 

b) vysporiadanie s majiteľmi pozemkov v tejto lokalite, tak ako bolo predložené starostom 

obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 p. Brezovák (z pléna) sa informoval na budovanie chodníka smerom od kostola 

k bytovkám.  

Starosta uviedol, že chodníky sa budovať budú, čaká sa na skončenie zimného obdobia 

a následne sa požiada Okresný dopravný inšpektorát o vydanie povolenia na uzávierku cesty 

a prenosného dopravného značenia a následne sa začne s výstavbou. 

 

 Starosta informoval poslancov, že p. Csicsaiová, ktorá je jednou z majiteľov v lokalite 

pod Stráňami žiada o vrátenie pozemkov pod cestou. Uviedol, že p. Csicsaiovú oslovila 

ďalšia osoba, ktorá žiada, aby jej pozemky odpredal. Starosta chcel vedieť, či má začať 

rokovať s p. Csicsaiovú o odkúpení celých pozemkov aj napriek tomu, že nie je daný súhlas 
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od p. Masára a p. Kundu. Starosta uviedol, že pod cestami by sa dali pozemky získať v rámci 

pozemkových úprav. Suma za všetky pozemky by bola približne 30 000,- €. 

 Poslanci v rámci diskusie navrhli, aby sa výstavba začala realizovať v inej lokalite.   

Starosta uviedol, že s výstavbou by sa mohlo začať od Poľnohospodárskeho družstva.  

P. Kochan (hl. kontrolór) uviedol, že v rámci tejto lokality bolo schválené ÚPD 

a v prípade, že by sa bytový dom začal stavať z druhej strany, bolo by potrebné ÚPD zmeniť. 

Starosta podotkol, že v prípade, že by sa začala výstavba riešiť z druhej strany, najlepšie by 

bolo mať nejaké pozemky a až potom začať riešiť zmenu ÚPD, aby sa nestalo, že obec zmení 

ÚPD a nakoniec niekto z majiteľov nepredá pozemky.  

Poslancom bude predložená na stretnutí projektová dokumentácia a ÚPD. Na nasledujúcom 

zasadnutí sa určia ďalšie kroky.  

 

 Starosta informoval poslancov, že prišlo oznámenie o poskytnutí podpory 

z Environmentálneho fondu na zakúpenie špeciálneho zametacieho vozidla. Taktiež 

informoval poslancov, že vyšla výzva na telocvičňu a materské školy. Obe žiadosti o podporu 

sa pripravujú. Uviedol, že zberný dvor je skolaudovaný, RÚVZ dal kladné stanovisko ku 

kolaudácií s podmienkou, že sa vybuduje nová žumpa.  

 

 P. PaedDr. Bradáč navrhol doplniť za člena Komisie Školstva, kultúry, športu, 

obchodu, služieb a cestovného ruchu Simonu Gavendovú. 

 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

  

Uznesenie č.28/2016 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje za člena Komisie školstva, kultúry, 

športu, obchodu, služieb a cestovného ruchu Simonu Gavendovú. 

 

 P. Ing. Baginová sa informovala na projekt výmeny verejného osvetlenia. 

Starosta uviedol, že  osvetlenie je vymenené a projekt je zrealizovaný. Informoval poslancov, 

že na Zabudišovej, ide Západoslovenská distribučná a.s. stavať nový rozvádzač a bude 

prebiehať výmena stĺpov. 

 

 P. Ing. Baginová sa informovala na osadenie bezpečnostných prvkov pri škole. 

Starosta uviedol, že táto situácia sa rieši, je potrebné aby sa k tomu vyjadril najmä 

Trenčiansky samosprávny kraj. 

 

 P. Bc. Mihala sa informoval na osadenie značky pri hudobnej škole. 

Starosta uviedol, že projekt je zrealizovaný, v blízkej dobe sa to bude realizovať. 

 

 P. Ing. Baginová sa informovala na situáciu ohľadom vymáhania dlžnej sumy za bar 

Tornádo.  
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Starosta uviedol, že výzva jej bola zaslaná, ale nedostali sme žiadnu odpoveď.  

P. Ing. Baginová chcela vedieť, či bol podaný návrh na exekúciu. 

Starosta chcel vedieť, či by sa po vymáhaní dlžnej sumy, vypovedala zmluva s p. Profjétovou.  

Poslanci sa v rámci diskusie dohodli, že sa p. Profjétová pozve na stretnutie s poslancami. 

 

 

 

d.a.h. 

 

Overovatelia 

 

Zapisovateľka:   ........................................  Starosta obce: 

     Pavol Mizerák 

      

 

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

     Lýdia Zámečníková 

 

 

 



Príloha č. 1 Zápisnice č.1/2016 zo dňa 25.2.2016

Pozemok, stavba, KO Výška odpustenia poplatku

1. Štefan Holenda s manž. Bošáca 28 Žiadosť o úľavu na daní z komunálneho odpadu KO 23,42 € 20,00% 4,68 € 18,74 € žiadosť prijatá dňa 14.1.2016

P 7,02 € 0,00% 0,00 € 7,02 €

S 19,78 € 10,00% 1,98 € 17,80 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 2,98 € 0,00% 0,00 € 2,98 €

S 9,72 € 10,00% 0,97 € 8,75 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 25,14 € 0,00% 0,00 € 25,14 €

S 12,42 € 10,00% 1,24 € 11,18 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 31,07 € 0,00% 0,00 € 31,07 €

S 24,93 € 10,00% 2,49 € 22,44 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 3,27 € 0,00% 0,00 € 3,27 €

S 5,31 € 0,00% 0,00 € 5,31 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

7 Ing. Ján Štefko, Trenčín Poskytnutie KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 € žiadosť prijatá dňa 18.1.2016

P 31,64 € 0,00% 0,00 € 31,64 €

S 13,41 € 10,00% 1,34 € 12,07 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 8,45 € 0,00% 0,00 € 8,45 €

S 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 7,76 € 0,00% 0,00 € 7,76 €

S 22,14 € 10,00% 2,21 € 19,93 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 0,22 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

S 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 8,05 € 0,00% 0,00 € 8,05 €

S 14,85 € 20,00% 2,97 € 11,88 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 8,41 € 0,00% 0,00 € 8,41 €

S 12,69 € 0,00% 0,00 € 12,69 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 19,15 € 0,00% 0,00 € 19,15 €

S 26,16 € 10,00% 2,62 € 23,54 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 9,84 € 0,00% 0,00 € 9,84 €

S 25,74 € 20,00% 5,15 € 20,59 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 3,76 € 0,00% 0,00 € 3,76 €

S 9,81 € 10,00% 0,98 € 8,83 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

13

O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 18. 1.2016

8

žiadosť prijatá dňa 15. 1.2016

Vlasta Geržová, Bošáca 648 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 19. 1.2016

11 žiadosť prijatá dňa 19. 1.2016

12 Slavomír Zámečník, Bošáca 650 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 19. 1.2016

6. Milan Dujnič, Bošáca 115

žiadosť prijatá dňa 18. 1.2016

O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 19. 1.2016

Jarmila Zámečníková, Bošáca 650

žiadosť prijatá dňa 14. 1.2016

žiadosť prijatá dňa 14. 1.2016

4.

3.

5. Milan Beňovič, Bošáca 614 žiadosť prijatá dňa 15. 1.2016O zníženie poplatku za KO a  DzN

O zníženie poplatku za KO a  DzN

2. Eduard Brezovák, Bošáca 174 O zníženie poplatku za KO a DzN 

Kamil Šamák, Bošáca 812 O zníženie poplatku za KO a  DzN

O zníženie poplatku za KO a DzN 

ŽIADOSTI O ZNÍŽENIE A ODPUSTENIE DzN A MIESTNEHO POPLATKU ZA ODVOZ A LIKVIDÁCIU KO na ROK 2016

Meno a adresa Vec Výška poplatku

10 František Herák, Bošáca 615

Jozef Janega, Bošáca 299

Výška odpustenia Návrh FK PoznámkaVýška

Anna Krivá, Bošáca 698

9 Ľudmila Uríková, Bošáca 66 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 19. 1.2016

O zníženie poplatku za KO a  DzN

14 Vladimír Mitánek, Bošáca 202 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 20. 1.2016

15 Mária Helíková, Bošáca 242 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 19. 1.2016

16 Jozef Kosa, Bošáca 700 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 20. 1.2016



Meno a adresa Vec Výška poplatku Výška odpustenia Návrh FK Výška Poznámka

Pozemok, stavba, KO Výška odpustenia poplatku

P 13,75 € 0,00% 0,00 € 13,75 €

S 23,67 € 10,00% 2,37 € 21,30 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 11,13 € 0,00% 0,00 € 11,13 €

S 15,12 € 10,00% 1,51 € 13,61 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 2,84 € 0,00% 0,00 € 2,84 €

S 10,80 € 10,00% 1,08 € 9,72 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 21,54 € 0,00% 0,00 € 21,54 €

S 9,72 € 20,00% 1,94 € 7,78 €

KO 23,42 € 20,00% 4,68 € 18,74 €

21 Stanislav Hanáček, Bošáca 326 O zníženie poplatku za KO KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 € žiadosť prijatá dňa 22.1.2016

P 11,21 € 0,00% 0,00 € 11,21 €

S 8,10 € 30,00% 2,43 € 5,67 €

KO 35,13 € 20,00% 7,03 € 28,10 €

P 4,34 € 0,00% 0,00 € 4,34 €

S 10,20 € 10,00% 1,02 € 9,18 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

24 Helena Čačíková, Trenčín O zníženie poplatku za KO - postúpená OÚ KO 11,71 € 0,00% 0,00 € 11,71 € žiadosť prijatá dňa 26.1.2016

P 10,96 € 0,00% 0,00 € 10,96 €

S 22,85 € 10,00% 2,29 € 20,57 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 87,17 € 0,00% 0,00 € 87,17 €

S 14,94 € 0,00% 0,00 € 14,94 €

KO 11,71 € 0,00% 0,00 € 11,71 €

P 11,62 € 0,00% 0,00 € 11,62 €

S 4,50 € 10,00% 0,45 € 4,05 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 14,43 € 20,00% 2,89 € 11,54 €

S 10,26 € 20,00% 2,05 € 8,21 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

S 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

P 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

S 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

31 Emil Kopunec O zníženie poplatku za KO a  DzN P 1,73 € 0,00% 0,00 € 1,73 € žiadosť prijatá dňa 27 1.2017

32 Ing. Pavol Kusenda, Bratislava O zníženie poplatku za KO - postúpená OÚ KO 11,71 € 0,00% 0,00 € 11,71 € žiadosť prijatá dňa 29.1.2016

33 Ing. Jozef Bagin, Bošáca 6 O zníženie poplatku za KO KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 € žiadosť prijatá dňa 2.2.2016

P 16,70 € 0,00% 0,00 € 16,70 €

S 14,31 € 20,00% 2,86 € 11,45 €

KO 11,71 € 20,00% 2,34 € 9,37 €

Spolu 1 148,88 € 122,47 € 1 026,19 €

Prerokované na zasadnutí OZ dňa: 25.02.2016 Schválené uznesením OZ č. 8/2016
dňa:  25.02.2016

17 Ján Maruška, Bošáca 43 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 22 1.2016

18 Pavel Jaško, Bošáca 887 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 22 1.2016

19 Tibor Kubín, Bošáca 696 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 22 1.2016

20 Ján Ševčík, Bošáca 266 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 22 1.2016

22 Emília Kucková, Bošáca 230 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 25 1.2016

23 Miroslav Dubec, Bošáca 139 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 25 1.2016

25 Ladislav Vaškovič, Bošáca 606 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 26 1.2016

26 Mária Balajová, Bošáca 754 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 27 1.2016

27 Emília Krajčovičová, Bošáca 319 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 27 1.2016

28 Jozef Struhár, Bošáca 825 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 27 1.2016

29 Ľudmila Kačicová, Bošáca 273 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 27 1.2016

30 Zuzana Kačicová, Bošáca 273 O zníženie poplatku za KO a  DzN žiadosť prijatá dňa 27 1.2016

34 Anna Trtkovičová, Bošáca 794 O zníženie poplatku za KO a  DzN

žiadosť prijatá dňa 02 2.2016,   

na poštovú prepravu podané  dňa 

29.1.2016






