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Zápisnica 4/2017 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 21.júna 2017 

v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. 

 

Prítomní:, Katarína Imrichová, Tomáš Janega Marián Kopunec,  Bc. Jozef Mihala, Ing. 

Michal Kozic, Lýdia Zámečníková 

Overovatelia: Tomáš Janega, Ing. Michal Kozic 

Neprítomní: Ing. Gabriela Baginová, PaedDr. Daniel Bradáč, Pavol Mizerák 

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 body: Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo 

zasadnutia konaného dňa  26.4.2017 a Informácia o projektoch. 

 

Starosta dal hlasovať za program zasadnutia v zmysle navrhnutej úpravy 

 

Program zasadnutia: 

1. Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  26.4.2017 

2. Prerokovanie a schválenie projektu Zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy s 

materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca 

3. Informácia o projektoch 

 

Hlasovanie: 

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

 

BOD č.1 

Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  26.4.2017 

 

 Starosta navrhol, aby sa týmto bodom zastupiteľstvo zaoberalo na nasledujúcom 

zasadnutí. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.74/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje prerokovanie Kontroly plnenia úloh 

a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa 26.4.2017 na zasadnutí, ktoré sa uskutoční dňa 

28.6.2017. 
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BOD č.2 

Prerokovanie a schválenie projektu Zlepšenie technického vybavenia učební 

Základnej školy s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca 

 

 Informácie o projekte dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie. V rámci projektu 

by sa zrealizovala obnova IKT učebne, polytechnickej učebne a zakúpenie pomôcok pre 

učebňu biológie/chémie. 

 P. Bc. Mihala chcel vedieť, kedy by sa projekt realizoval. 

Starosta uviedol, že v harmonograme je uvedené, že začiatok realizácie by bol v roku 2017, 

ale myslí si, že by sa projekt začal realizovať až v roku 2018. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.75/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie technického vybavenia 

učební Základnej školy s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce 

a platným programom rozvoja obce; 

b)zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami pomoci, vo výške 7 290,52 EUR; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.76/217 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje doplnenie celkovej sumy, teda 5% spoluúčasti 

do Uznesenia č. 75/2017 do termínu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

maximálne do výšky 10 000,- EUR. 

 

BOD č.3 

Informácia o projektoch 

 

Starosta informoval poslancov, že chodník od bytoviek po kostol je už hotový. 
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Uviedol, že firma mala v zmluve, že bude jedenkrát fakturovať celú sumu po ukončení 

projektu. Po vzájomnej komunikácií s firmou a stavebným dozorom došlo k návrhu, že by sa 

zaplatilo 70 % a zvyšok by sa doplatil po prevzatí stavby a kolaudácií. Uviedol, že sa 

komunikoval so stavebným dozorom, ktorý odporúča, aby sa platby realizovali na dvakrát 

a bol by dostatok času na odstránenie prípadných závad. Teraz je v zmluve zádržné vo výške 

5 %. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.77/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje preplatenie 70% sumy za realizáciu 

stavby Chodníky kostol – bytovky Bošáca II.etapa firme STAVOKOMPLET spol. s.r.o., 25 

% bude preplatených po odovzdaní stavby a zvyšných 5 % bude zaplatených po skolaudovaní 

stavby. V prípade potreby môže starosta uzavrieť dodatok k existujúcej zmluve, ktorej 

predmetom bude rozdelenie platieb. 

 

 Starosta navrhol poslancom, aby sa chodníky dokončili naraz, t.z. I. a II. etapa. 

Chodník by bol dokončený po bývalé kaderníctvo. Ak by sa realizoval celý projekt 

chodníkov, bolo by potrebné vziať si úver. Uviedol, že oslovil viacero bánk a najlepšiu 

ponuku zatiaľ dala Slovenská sporiteľňa. Poznamenal, že by bolo lepšie navýšiť úver, ktorý sa 

má vziať pre realizáciu infraštruktúry a výkup pozemkov v lokalite Pod Stráňami. Ponuka 

úveru je nastavená tak, že dvakrát do roka by mohla byť realizovaná mimoriadna splátka, t.z., 

že keď by sa začali pozemky predávať, mohol by sa úver rýchlejšie splatiť. 

 P. Imrichová sa informovala, či banka nemá poplatky za mimoriadne splátky. 

Starosta uviedol, že nie a vzhľadom na to, že momentálne je tak nízky úrok (0,7%), že by 

bolo lepšie vziať si väčší úver- výsledná suma by bola okolo 300 000,- EUR aj s chodníkmi. 

Uviedol, že I. etapa chodníka má byť ukončená do konca roka 2018 a v prípade, že by obec 

nemala peniaze, musela by si vziať úver. Poznamenal, že ešte stále sa nevie ako dopadol 

projekt materskej školy a v prípade, že by obec ho realizovala z vlastných zdrojov, mohol by 

tento úver slúžiť aj na rozšírenie škôlky.  

 P. Zámečníková sa informovala, či je úrok vo výške 0,7 % na celých 10 rokov. 

Starosta uviedol, že fixácia nie je na 10 rokov. 

 P. Ing. Kozic, p. Imrichová, p. Kopunec uviedli, že chodníky by sa mali dokončiť 

naraz.       

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 



4 

 

 

Uznesenie č.78/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje, aby starosta obce komunikoval 

s bankami ohľadom možnosti navýšenia úveru na investičné akcie obce, z 260 000,- EUR na 

300 000,- EUR. 

 

Starosta informoval poslancov, že do lokality Pod Stráňami je potrebné doviesť 

elektriku a to vysoké napätie 22. V tejto lokalite by sa potom vybudovala nová trafostanica. 

Sú tri možnosti ako tam toto napätie: 

1. od kostola, popod potok, cez pozemok po p. Zámečníkovej 

2. od družstva 

2. od ihriska cez pozemky, ktoré by mali byť pod cestou alebo zadom popri ceste smerom na 

Rolincovú, okolo p. Borisavljeviča.  

Uviedol, že podkopať potok je finančne náročné a družstvo je ďaleko. Poznamenal, že 

pozemky, kde by mali byť cesty nie sú všetky vysporiadané. Poznamenal, že za domom p. 

Borisavljeviča je 2m široký obecný chodník, ktorý končí asi v polovici lokality a potom 

prechádza do roly, ktorá patrí JUDr. Jánovi Trangelovi, Zuzane Matiovej a Ing. Jánovi 

Trangelovi, a potom sa opäť napája na obecný chodník, ktorý je od Dolného Srnia. Navrhol, 

aby sa pozemok od rodiny Trangelovej odkúpil a prepojila by sa tak lokalita aj zadnou 

stranou. Uviedol, že predbežne komunikoval s rodinou Trangelovou, ktorá súhlasí, že by sa 

buď na základe vecného bremena uložil kábel do zeme, alebo by sa odkúpil 2m široký pás 

a prepojila by sa cesta, alebo odkúpiť celú parcelu. Poznamenal, aj v prípade, že by sa napätie 

viedlo popod pozemky pod cestami, tak by bolo výhodné, aby obec aj napriek tomu tento 

pozemok odkúpila, pretože zadom by sa mohol vybudovať ďalší chodník do obce. Uviedol, že 

parcela má celkovú výmeru 1 178 m² a v prípade, že by s a iba časť odčleňovala, bolo by 

potrebné vyhotoviť geometrický plán.  

 P. Zámečníková sa informovala, či p. Masár súhlasí s uložením kábla cez jeho 

pozemok. 

Starosta uviedol, že p. Masár súhlasí, ak je to iba uloženie kábla, ale nevedel sa vyjadriť za 

brata, poznamenal, že predbežne komunikoval aj s p. Bradáčom, ktorý tiež súhlasil, že kábel 

by sa natiahol cez jeho pozemok. Poznamenal, že s ostatnými majiteľmi zatiaľ 

nekomunikoval. Chcel vedieť, či môže s rodinou Trangelovou komunikovať ohľadom 

odkúpenia tohto pozemku.  

 P. Kochan (hl. kontrolór) sa informoval, či by sa káble nemohli ťahať vzduchom. 

Starosta uviedol, že komunikoval s p. Fortunom a elektrikári musia po novom ťahať všetko 

zemou. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6 prítomných)   proti: 0    zdržali sa:0 
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Uznesenie č.79/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje rokovanie s rodinou Trangelovou 

o odkúpenie celého alebo časti pozemku 2593 v k.ú Bošáca, ktorý by bol v budúcnosti 

využitý pre uloženie elektrického vedenia alebo prepojenia lokality od ihriska smerom 

k Dolnému Srniu. 

 

 P. Kochan (hl. kontrolór) sa informoval, kto čistí kanál nad cintorínom, pretože je to 

tam dosť nebezpečné. 

Starosta uviedol, že kanál čistí Povodie Váhu. Poznamenal, že na jednej strane je dobré že to 

je vyčistené, pretože keby príde veľká voda, mala by kadiaľ odtekať. Na druhej strane, teraz 

sa autá nemajú kadiaľ uhýbať. 

 

 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 

 

      

 

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

     Ing. Michal Kozic 
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