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Zápisnica 5/2017 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 28.júna 2017 

v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci.  

Prítomní: Ing. Gabriela Baginová, PaedDr. Daniel Bradáč, Katarína Imrichová, Marián 

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

Neprítomní: Tomáš Janega, Ing. Michal Kozic 

Overovatelia: PaedDr. Daniel Bradáč, Marián Kopunec 

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 dal hlasovať za program zasadnutia tak ako bol uvedený v pozvánke. 

 

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 a 

21.6.2017  

 

 Zápisnicu zo zasadnutia OZ zo dňa 26.4.2017 a 21.6.2017 dostali poslanci 

v podkladoch na zasadnutie. 

 P. Bc. Mihala uviedol, že treba doriešiť žiadosť p. Dzuráka Mareka o odkúpenie 

pozemku.. 

Starosta uviedol, že ešte stále nie je k dispozícií overený geometrický plán.Starosta uviedol, 

že žiadosť sa môže prerokovať v druhom bode. 

 

BOD č.2 

Prerokovanie a schválenie žiadostí FO a PO  

 

A/ 

Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť Tomáša Čiča o odkúpenie časti pozemku pod 

altánkom pri bytovom dome Bošáca č.11. 

Starosta uviedol, že je potrebné si celú situáciu dôkladne preštudovať a až potom urobiť 

nejaký záver. 

P. Kopunec uviedol, že keby sa predá časť pozemku jednému z majiteľov bytov, 

chceli by pozemky aj ostatní. 
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P. Ing. Baginová uviedla, že je proti odpredaju, pretože sa jej nepáči postup p. Čiča. 

Poznamenala, že najskôr tam mal byť len altánok, potom aj spevnená plocha a teraz chce 

pozemok odkúpiť. Taktiež uviedla, že pozemok je veľmi blízko potoka a v prípade, že by 

prišla záplavová vlna bol by problém. 

Starosta uviedol. že spevnená plocha tam bola aj predtým a p. Čičo altánok urobil tak ako boli 

stanovené podmienky. Taktiež je v oznámení k ohláseniu uvedené, že v prípade že by plot 

musel byť odstránený vybuduje si ho na vlastné náklady. 

 P. PaedDr. Bradáč uviedol, že v prípade, že by bolo potrebné niečo urobiť s potokom 

vznikol by problém, ak by sa pozemok odpredal. 

 Starosta uviedol, že na druhej strane treba p. Čiča Tomáša pochváliť za vybudovanie 

priestorov, kde voľný čas trávia aj občania z dediny. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.80/2017  

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie žiadosť Tomáša Čiča o odkúpenie časti pozemku – par.č. 15/5, 

b) ďakuje p. Čičovi za skultúrnenie priestoru s možnosťou využívania občanov obce, 

c) nesúhlasí s odpredajom pozemku vzhľadom na to, že pozemok sa nachádza na verejnom 

priestranstve a má byť využívaný všetkými občanmi,  

d) súhlasí s užívaním danej časti parcely pre p. Čiču Tomáša za účelom vybudovania altánku, 

spevnenej plochy a detského ihriska za podmienok uvedených k oznámeniu ohlásenia drobnej 

stavby.  

   

B/ 

Žiadosti o odkúpenie pozemkov v lokalite Pod Stráňami 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosti o odkúpenie pozemkov v lokalite Pod Stráňami 

od: Ing. Dušany Košnárovej,  Mária Kucharovica, Vladimíra Staňáka, Samuela Dujniča 

a Daniely Jakušovej. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.81/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

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

 Ing. Dušana Košnárová,  bytom Bošáca 236, 

 Mário Kucharovic, bytom Nová Bošáca 84, 
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 Vladimír Staňák, bytom Súťažná ulica 23/471, Trenčín 

 Samuel Dujnič, bytom Bošáca 10 

 Daniela Jakušová, bytom Bošáca 356, 

b) schvaľuje zaradenie žiadostí do poradovníka. 

 

C/ 

Objednávka územnoplánovacej dokumentácie 

 

 Starosta prečítal poslancom objednávku firmy MSS, s.r.o. o vypracovanie dodatku 

a zmien územnoplánovacej dokumentácie. 

Starosta uviedol, že v prípade, že by sa teraz začal robiť doplnok k územnému plánu 

a o niekoľko mesiacov. by sa začal robiť celý nový územný plán nanovo, tak by sa konanie 

o doplnenie zastavilo. Poznamenal, že v tejto situácií by zmeny nerobil a zahrnul to do 

hlavného územného plánu. 

 P. Bc. Mihala sa informoval, kedy by sa začal robiť nový územný plán obce. 

Starosta uviedol, že najlepšie by bolo začať v lete a v prípade, že by pozemky Pod Stráňami 

nevyšli, začalo by sa pracovať na novom ÚPD. Uviedol, že na začiatku roka ministerstvo 

schvaľuje dotácie na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie a do termínu podania 

žiadosti musí byť proces vypracovania novej ÚPD začatý. Dôležité ja zaobstarať firmy, ktoré 

sa budú zaoberať tvorbou ÚPD. Poznamenal, že proces vypracovanie ÚPD je dlhý a rovnaký 

postup je aj pri zmenách a doplnkoch. Starosta podotkol, že v prípade, že by sa táto lokalita 

do ÚPD zahrnula, neznamená to, že sa tam hneď bude stavať, pretože je potrebné, aby sa 

dobudovali siete a firma má v podmienke, že to zafinancujú majitelia. 

 P. Kochan (hl. kontrolór obce) uviedol, že v rámci vypracovania ÚPD, bude prvoradé 

využiť intravilán a do toho budú dotknuté orgány obec tlačiť a až v prípade, že intravilán by 

bol plne naplnený dovolia záber poľnohospodárskej pôdy. Uviedol, že legislatíva na záber 

poľnohospodárskej pôdy sa sprísnila. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 7 prítomných)   proti: 0  zdržali sa:1 (PaedDr. Bradáč) 

 

Uznesenie č. 82/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zaslať firme MSS, s.r.o. list 

s nasledujúcim stanoviskom: 

- zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie pre danú lokalitu resp. zaobstaranie 

daných náležitostí územného plánu pre danú lokalitu (par.č. E 4029, 4030,4031, 4032) bude 

zahŕňať nový územný plán obce Bošáca. 

 

D/ 

Odkúpenie mlyna 

 

 Starosta informoval poslancov, že prišla ponuka od rodiny Kaššovicovej a odkúpenie 

„Karáskech mlyna“ obcou. Uviedol, že informoval rodinu Kaššovicovú, že obec o odkúpenie 

nemá záujem, jedinou možnosťou by bolo darovanie. Podotkol, že zo zadnej časti by prístup 
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k mlynu nebol, možný by bol jedine z prednej časti, je však zastavaný šopou p. Černého. 

Podotkol, že v prípade, že by rodina mlyn obci darovala, tak obec by s tým mala náklady na 

zbúranie.  

Navrhol, aby žiadosť bola posunutá komisii. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č. 83/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podstúpiť žiadosť p. Kaššovica o darovanie mlyna Komisii 

výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva za 

účasti všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Stretnutie sa uskutoční do nasledujúceho 

termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

E/ 

Žiadosť o pridelenie bytu 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť p. Patrika Štrbku o pridelenie obecného 

nájomného bytu. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.84/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zaradenie žiadosti o pridelenie 

obecného nájomného bytu od. Patrika Štrbku bytom Bošáca 9, do poradovníka o pridelenie 

obecného bytu. 

 

F/ 

Sťažnosť p. Kovalíková 

 

 Starosta informoval poslancov o sťažnosti p. Kovalíkovej. P. Kovalíková uvádza, že p. 

Morong parkuje autá na prístupovej ceste k jej domu. Starosta uviedol, že komunikoval s p. 

Morongom, ktorý tvrdí, že cestu vybudoval a že má autá obísť po štrku. Poznamenal, však, že 

v prípade, že by tam mala ísť sanitka alebo hasiči, tak sa tam nebudú mať ako dostať. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7 prítomných)   proti: 0    zdržali sa:0 
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Uznesenie č.85/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje podstúpiť sťažnosť p. Kovalíkovej 

Elene Komisii Ochrany verejného poriadku. 

 

G/ 

Informácia p. Novosadová 

 

 Starosta informoval poslancov o stanovisku p. Novosadovej k prerozdeleniu parciel 

pod farou. Uviedol, že súhlasí s prerozdelením a požaduje, aby mala prvý pozemok od farskej 

záhrady. Je potrebné, aby došlo k dohode medzi p. Novosodavou a p. Paučinom. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.86/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca 

a) berie na vedomie vyjadrenie p. Novosadovej Jarmily,  

b) schvaľuje informovať o tomto stanovisku p. Paučina Stanislava, 

c) schvaľuje, aby sa obec pri prerozdelení parciel stala majiteľom parcely, ktorá bude priamo 

susediť s vodovodnou šachtou vo vlastníctve Trenčianskych vodární a kanalizácií. 

 

H/ 

Žiadosť p. Marek Dzurák 

 

 Žiadosťou sa zaoberali poslanci na stretnutí dňa 2.5.2017. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.87/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca 

a) vyhovuje žiadosti p. Mareka Dzuráka o úprave ceny za odkúpenie časti pozemkov par.č. 

14761/1, 14938/4, 528/8, 

b) schvaľuje doplniť do podmienok odpredaja, že p. Dzurák Marek nepredá a nedaruje počas 

obdobia 10 rokov dané pozemky, v prípade, že tak urobí, doplatí obci rozdiel sumy 15,- eur za 

m
2
, 

c) schvaľuje, aby sa zmluva o odpredaji schvaľovala až po doručení overeného geometrického 

plánu na odčlenenie parciel. 
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CH 

Žiadosť o osadenie spomaľovača 

 

 Starosta informoval poslancov o žiadosti nájomníkov v obecných bytových domov 

o osadenie dvoch spomaľovačov v ceste smerom k ihrisku a to pri lekárni a dome p. 

Kukučovej.  

Poslanci v rámci diskusie navrhli, aby dané miesto navštívil projektant a pozreli si ho aj 

poslanci na stretnutí.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.88/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie žiadosť o osadenie spomaľovača na ceste smerom k futbalovému ihrisku 

b) schvaľuje oslovenie projektanta, 

c) posúva žiadosť na prerokovanie Komisii výstavby, územného plánovania, 

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva za účasti všetkých poslancov obecného 

zastupiteľstva. Stretnutie sa uskutoční do nasledujúceho termínu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

 

I/ 

Osadenie platobného terminálu 

 

 Starosta informoval poslancov o možnosti osadenia platobného terminálu na obecnom 

úrade. Problém je ten, že banky sťahujú percento sumy, ktorú obci niekto zaplatí, čo nie je 

možné. Je možné však mať terminál, kde sa fixne platí určitá suma. Informoval poslancov, že 

terminál by stál asi 20,- EUR mesačne. 

 P. Ing. Baginová, p. Imrichová navrhli, aby bol v obci bankomat. 

Starosta uviedol, že táto otázka sa už v minulosti riešila a nie je možné v obci bankomat 

osadiť, pretože banka potrebuje mať v bankomate určitý počet výberov mesačne a to 

nedokážeme splniť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.89/2017 

 Obecné zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie zavedenie platobného terminálu na obecnom úrade 
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b) schvaľuje oslovenie bánk za účelom predloženia cenových ponúk na zriadenie platobného 

terminálu na obecnom úrade, 

c) schvaľuje preverenie možností vybudovania bankomatu v obci. 

 

J/ 

Žiadosť o zámenu pozemkov 

 

 Starosta informoval poslancov o možnosti zámeny pozemkov a to, pozemok, ktorý 

v minulosti odkúpil p. Mizerák (tehelňa), za pozemok v blízkosti jeho lúky.  

V prípade, že by došlo k zámene tak by sa scelila daná lokalita a boli by k dispozícií ďalšie 

pozemky na výstavbu. 

 P. PaedDr. Bradáč navrhol, aby sa poslanci išli pozrieť na danú parcelu, aby mali 

predstavu pokiaľ celá lokalita je a čo všetko by sa tam dalo vybudovať. 

 P. Mizerák uviedol, že môže na stretnutie priniesť geometrický plán. 

 P. Kochan (hl. kontrolór obce) uviedol, že v kúpnopredajnej zmluve bolo uvedené, že 

pokiaľ p. Mizerák do určitého obdobia nezačne výstavbu, že ponúkne obci pozemok naspäť 

na odpredaj. 

Starosta uviedol, že zmluvu môže na stretnutie p. Mizerák priniesť priniesť. 

 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.90/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie návrh p. Mizeráka Pavla o zámenu pozemkov, 

b) posúva návrh na prerokovanie Komisii výstavby, územného plánovania, 

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva za účasti všetkých poslancov obecného 

zastupiteľstva. Stretnutie sa uskutoční do nasledujúceho termínu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. P. Mizerák Pavol na stretnutí predloží geometrický plán a kúpnopredajnú 

zmluvu na daný pozemok. 

 

K/ 

Pripomienky p. Brezovák Ján 

 

 P. Brezovák Ján (z pléna) uviedol, že ďakuje za vybudovanie chodníka a chcel vedieť, 

kedy sa bude budovať prvá etapa a či sa pri projekte myslelo aj na vybudovanie parkoviska 

pri kostole. 

Starosta uviedol, že keď sa schváli úver začne sa budovať prvá etapa. K parkovisku 

poznamenal, že vybudovať sa tam nemôže z dôvodu, že autá nemôžu cúvať do hlavnej cesty 

a bolo by možné urobiť tam len pozdĺžne parkoviská, čo by sa nevyplatilo. Chodník bude 

vybudovaný popri potoku a plocha, ktorá je tam teraz sa meniť nebude. 
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 P. Brezovák  Ján (z pléna) uviedol, že po odkopaní kanála nad cintorínom je vidieť, že 

jeden z novovybudovaných domov má podkopanú cestu na odvádzanie dažďovej vody. 

Starosta uviedol, že touto situáciu sa už zaoberal aj štátny stavebný dohľad. Priepusť bude 

zabetónovaný. 

 

 P. Brezovák  Ján (z pléna) sa informoval na značky pri p. Mihalovi Romanovi, kde 

komisia bola už trikrát a chcel vedieť, čo sa vyriešilo. 

Starosta uviedol, že p. Mihala súhlasil s odstránením značiek, bude však potrebné tam 

vybudovať spevnenú plochu alebo asfalt, pretože p. Mihala uviedol, že značky tam osadil 

kvôli tomu, že autá mu striekali blato na plot a dom. 

 

 P. Brezovák  Ján (z pléna) uviedol, že by bolo vhodné dať zákaz prejazdu nákladným 

autám smerom od p. Buša k družstvu. 

Starosta uviedol, že táto situácia už bola riešená aj s policajtmi a je ťažké určiť aká zákazová 

značka sa tam má osadiť, pretože keď sa dá mimo dopravnej obsluhy, tak pod to spadá ja 

družstvo a keď sa neurčí výnimka tak tam nebudú môcť chodiť ani smetiarske autá.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.91/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie pripomienky p. Brezováka Jána. 

 

L/ 

Osvetlenie v poli  

 

 P. Ing. Baginová sa informovala ako je to zo žiadosťou vybudovania osvetlenia v poli. 

Starosta uviedol, že poslancom zašle informáciu o možnosti osadenia solárneho osvetlenia. 

Starosta uviedol, že je tu možnosť aj umiestnenia senzoru, ktorý by svetlo zapínal len 

v prípade pohybu. 

 P. Ing. Baginová uviedla, že v tom prípade by bolo celé osvetlenie zbytočné, pretože 

nie je problémom zistiť pokiaľ senzory siahajú a vyhnúť sa im. 

 P. PaedDr. Bradáč sa informoval na životnosť solárneho osvetlenia a či sa to vôbec 

oplatí.  

Starosta uviedol, že nevie ale v ponuke je všetko uvedené. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7 prítomných)   proti: 0    zdržali sa:0 
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Uznesenie č.92/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) schvaľuje osadenie stĺpa v poli pri dome p. Horákovej Zuzany a Ing. Baginovej Gabriely 

po spresnení Komisiou výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a 

vodného hospodárstva, 

b) odporúča, aby sa na spoločnom zasadnutí poslancov na Komisii výstavby, územného 

plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva posúdilo akým spôsobom 

bude verejné osvetlenie napojené. 

 

M/ 

Osadenie spomaľovača 

 

 P. Kusedna Pavol (z pléna) sa informoval, či by bolo možné osadiť spomaľovač aj na 

hlavnej ceste smerom do školy v blízkosti domu p. Kabelíkovej. Uviedol, že autá jazdia po 

ceste veľmi rýchlo a nedá sa s autom vychádzať na hlavnú cestu, pretože na cestu nie je dobre 

vidieť kvôli domu p. Zamca Martina, ktorý ešte aj parkuje svoje auto na chodníku.  

Taktiež chcel vedieť, prečo obec upratuje chodník pred domami ľudí, ktorý sa absolútne o ne 

nestarajú a voči ľuďom, ktorí sa o svoje domy a chodníky starajú je to nespravodlivé. 

 P. PaedDr. Bradáč uviedol, že spomaľovač sa osadiť nedá, pretože ide o štátnu cestu.  

 P. Kusendová Zuzana (z pléna) uviedla, že autá chodia rýchlo cez celú dedinu a najmä 

veľké vozidlá, ktoré zvážajú drevo sú nebezpečné. 

Starosta uviedol, že môžeme vyzvať majiteľov týchto domov písomne, aby sa starali 

o chodníky. Poznamenal, že obec môže vydať nariadenie, ale to musí byť zákonne podložené 

a to v takomto prípade nie je. K spomaľovaču uviedol, že môže osloviť Trenčiansky 

samosprávny kraj a taktiež policajtov, aby na tejto ceste merali rýchlosť. 

   

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.93/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie pripomienku p. Kusendu Pavla, 

b) odporúča osloviť Trenčiansky samosprávny kraj ako správcu komunikácie za účelom 

osadenia spomaľovača  

c) odporúča osloviť Policajný zbor Nové Mesto nad Váhom s možnosťou merania rýchlosti 

v danom úseku v čase dopravnej špičky. 

 

P. Bc. Mihala uviedol, že so samosprávnym krajom sa osadenie spomaľovača riešilo 

už v súvislosti so základnou školou a neschválili to. 
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Starosta taktiež navrhol, aby sa všetkým majiteľom áut, ktorí parkujú na chodníkov zaslať list, 

taktiež by sa zaslal list Lesom SR, aby upozornili vodičov svojej prepravnej spoločnosti, aby 

v obci nechodili rýchlo.  

 P. Ing. Baginová uviedla, že už v minulosti navrhovala, aby obec investovala do 

meračov rýchlosti. 

 P. PaedDr. Bradáč, Kopunec, Bc. Mihala uviedli, že autá to nespomalí, niektorí ešte 

úmyselne pridávajú keď vidia merač rýchlosti. 

Starosta uviedol, že behom roka má byť vyhlásená žiadosť na kriminalitu a podá sa žiadosť na 

osadenie meračov v obci. Poznamenal, že pri základnej škole sa majú umiestňovať 

signalizácie v rámci projektu rekonštrukcie cesty. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.94/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) pripraviť a zaslať výzvu pre občanov, aby si udržovali v poriadku priestranstvá a chodníky 

pred svojimi rodinnými domami, 

b) vydať prípis občanom, aby neparkovali autá na chodníku, 

c) osloviť LESY Slovenskej republiky, štátny podnik s požiadavkou, aby upozornili vodičov, 

ktorí zvážajú drevo, aby počas jazdy intravilánom obce spomalili. 

 

N/ 

Pripomienky hlavného kontrolóra 

 

 P. Kochan (hl. kontrolór obce) sa informoval na uznesenie, ktoré sa prijalo v decembri 

ohľadom bezbariérového vstupu pre doktorku Ehsanovú. 

Starosta uviedol, že bezbariérový vstup bude vyriešený formou mobilného zariadenia – 

„schodolezu“. 

 P. Kochan (hl. kontrolór obce) sa takisto informoval na to, či zubný lekár bude v obci 

ordinovať. 

Starosta uviedol, že so zubným lekárom nekomunikoval už asi dva mesiaca, ale taktiež počul, 

že by mal v Bošáci skončiť. Poznamenal, že oficiálne ešte nič neprišlo, ale taktiež je potrebné 

aj jemu vybudovať bezbariérový prístup a toaletu. 

 

 P. Kochan (hl. kontrolór obce) uviedol, že zastupiteľstvo prijalo uznesenie v ktorom 

žiada ministerstvo o preplatenie nákladov na rekonštrukciu školy. 

Starosta uviedol, že žiadosť na ministerstvo zaslaná nebola, z dôvodu, že obec má 

momentálne podané práve na ministerstvo žiadosti o dotáciu.  

 

 P. Kochan (hl. kontrolór obce) sa informoval ako pokračuje projekt odkanalizovania 

doliny. 
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Starosta uviedol, že je podaná objednávka na vypracovanie štúdie. Poznamenal, že v pondelok 

bolo valné zhromaždenie Trenčianskych vodární a kanalizácií, kde navrhol, aby TVK v tejto 

oblasti malým obciam pomohlo. Je možnosť, že TVK vyčlení finančné prostriedky na 

zaobstaranie projektovej dokumentácie, keďže ide o veľkú sumu (približne 60 000,- EUR). 

 

 P. Kochan (hl. kontrolór obce) uviedol, že občania majú pripomienky k zametaciemu 

vozidlu, pretože nie je využívané.  

Starosta uviedol, že auto je využívané najmä na údržbu obecných pozemkov a na jeseň 

a v zime. Uviedol, že nie je problém využívať každý týždeň, ale vzniknú ďalšie náklady 

nielen na prevádzku auta, ale aj vodiča. Poznamenal, že auto nechodí po hlavnej ceste, kde 

chodí štátny zametač, ale po bočných cestách. 

 P. Kusenda Pavol (z pléna) sa informoval, kedy do obce chodí štátny zametač, keď 

cestu upratujú samy. 

Starosta uviedol, že auto chodí na jar a treba si uvedomiť, že najskôr musí upratať hlavné 

ťahy, až potom sa môže venovať cestám v obciach. 

 P. PaedDr. Bradáč k údržbe chodníkov poznamenal, že by bolo dobré monitorovať, 

kto sa o chodníky stará a v rámci schvaľovania odpustení napr. poplatku za komunálny odpad 

brať tieto veci do úvahy. 

 

O/ 

Pripomienky p. Kusendu Slavomíra 

 

 P. Kusenda Slavomír (z pléna) uviedol, že za mesiac sú hody a počas varenia lekváru 

si všimol, že v múzeu je neporiadok. Poznamenal, že nechápe na čo je v múzeu vlečka slamy 

a všelijaké náradie, stodola je zatvorená. 

Starosta uviedol, že stodola je zavretá z dôvodu, že keď sa varí lekvár nie je potrebné, aby 

bola otvorená a slama je tam ako dekorácia. Uviedol, že múzeum je treba poupratovať pred 

hodmi. 

P. PaedDr. Bradáč navrhol, aby si múzeum išli pozrieť všetci poslanci a zhodnotilo 

sa, či treba do neho investovať nejaké financie. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.95/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie pripomienku p. Kusendu Slavomíra,  

b) posúva žiadosť na prerokovanie Komisii výstavby, územného plánovania, 

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva za účasti všetkých poslancov obecného 

zastupiteľstva. Stretnutie sa uskutoční do nasledujúceho termínu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 
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P/ 

Pripomienka p. Kusendu Pavla 

 

 P. Kusenda Pavol (z pléna) navrhol, aby bol zaslaný list majiteľom tzv „babákovca“, 

pretože dom chátra, padá tam strecha a predstavuje to nebezpečenstvo pre ľudí, ktorí idú po 

chodníku.  

Starosta uviedol, že je možné ich upovedomiť, že sa o to nestarajú a ak tak neurobia, tak 

nariadiť štátny stavebný dohľad. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.96/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie pripomienku p. Kusendu Pavla, 

b) odporúča osloviť majiteľov domu súpisné číslo 302, aby nehnuteľnosť zabezpečili tak, aby 

neohrozovala okoloidúcich občanov. V prípade, že tak neurobia podá návrh na štátny 

stavebný dohľad. 

 

 P. Kusendová Zuzana (z pléna) uviedla, že podobná situácia je aj so stodolou pri p. 

Bušovi. 

Starosta uviedol, že aj na zákrute smerom na Zabudišovú. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.97/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje upovedomiť majiteľov stavieb: 

-  rodinný dom na zákrute smerom na Zabudišovú, 

- stodola za domom p. Buša, 

aby svoje nehnuteľnosti zabezpečili tak, aby neohrozovali občanov. Danú vec majú vykonať 

okamžite.  

 

BOD č.3 

Úprava Rozpočtu obce Bošáca na rok 2017 

 

 Starosta informoval poslancov o akú úpravu rozpočtu ide: 

 

Prijatý úver – výstavba chodníkov, výkup pozemkov, IBV   + 200 000 € 
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Výstavba chodníkov z úveru       + 66 500 € 

Výkup pozemkov, IBV z úveru      + 133 500,- € 

 

Kúpa kosačky         + 3 000,- € 

Materiál - obec        - 3 000,- € 

 

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

správu obecného majetku: Komisia sa zaoberala predloženým návrhom na úpravu Rozpočtu 

obce Bošáca na rok 2017. K jednotlivým položkám návrhu predložil stanovisko a vysvetlenie 

pán starosta. Po diskusii komisia odporúča OZ predmetný návrh schváliť bez pripomienok.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.98/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje úpravu Rozpočtu obce Bošáca na rok 

2017 tak ako bola predložená poslancom na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

BOD č.4 

Schválenie výšky poplatkov počas Bošáckych hodov  

 

 Návrh výšky poplatkov dostali poslanci spolu v podkladoch na zasadnutie. 

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

obecného majetku: Komisia sa zaoberala predloženým návrhom na určenie výšky poplatkov 

počas Bošáckych hodov. Komisia po dohode navrhuje obecnému zastupiteľstvu poveriť na 

vybratie poplatkov predsedu Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku Bc. 

Jozefa Mihalu a člena tej istej komisie p. Ing. Jána Václavíka. Ďalej odporúča OZ schváliť 

výšku poplatkov tak, ako sú navrhnuté v podkladoch k OZ. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.99/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) jednorazový poplatok za kolotoče vo výške 200,- EUR, 

b) odpustenie poplatku za trhové miesta pri Múzeu Bošáckej doliny počas 

remeselného jarmoku dňa 13.8.2017, 
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c) poveruje predsedu Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku, Bc. 

Jozefa Mihalu a člena Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku, p. Ing. 

Jána Václavíka na vybratie poplatkov za predajné miesta počas Bošáckych hodov. 

 

BOD č.5 

Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca na II. 

polrok 2017 

 

 Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca na II. polrok 2017 dostali 

poslanci v podkladoch na zasadntie. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.100/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra Obce  Bošáca  na II. polrok  2017. 

 

BOD č.6 

Informácia o projektoch obce a schválenie zmien 

 

 Starosta informoval poslancov, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok na obnovu 

tried bola podaná na riadiaci orgán. Pri projekte materskej školy sa čaká na rozhodnutie. 

Poznamenal, že chodníky by mali byť dokončené do 3.7. a bolo by predbežné preberacie 

konanie. Uviedol, že telocvičňa je vyplatená a treba dokončiť zábradlie okolo radiátorov 

a informoval sa pani riaditeľky, kedy sa bude zábradlie dokončovať. 

 P. Mgr. Záhorová (riaditeľka ZŠ s MŠ) uviedla, že predbežne sú dohodnutý na august 

a je potrebné doriešiť financovanie.  

Starosta uviedol, že škola by mohla dofinancovanie riešiť vo vlastnej réžií vzhľadom na to, že 

obec investovala do rekonštrukcie telocvične 17 000,- EUR a nie je to súčasťou projektu, je 

možné to financovať z peňazí, ktoré zasiela okresný úrad na správu budov. Uviedol, že 

komunikoval s p. Petríkovou a škola peniaze teraz má, pretože je zvýšený počet žiakov.  

 P. Mgr. Záhorová (riaditeľka ZŠ s MŠ) uviedla, že treba vytvoriť novú triedu pre 

prvákov vzhľadom na to, že opäť budú dva ročníky a financie bude treba použiť aj tam. 

 P. Imrichová uviedla, že chce, aby stavebná komisia išla do telocvične. Poznamenala, 

že palubovku si predstavovala inak a nie ako „lino“. 

Starosta uviedol, že palubovka je pod tým. 

 P. Imrichová uviedla, že budú mať problém s náradím keď pôjdu cvičiť. 

Starosta uviedol, že tento problém tam bol aj predtým a kvôli tomu, že náradie sa po 

parketách ťahalo a nenieslo sa, sa parkety zničili. Na náradie je potrebné pripevniť časti 

gumy, ktorá sa kládla v telocvični a náradie sa nesmie ťahať po podlahe, pri ťahaní po 
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podlahe by sa zničila akákoľvek podlaha. Na náradí sa budú musieť vymeniť kolieska za 

mäkšie. 

 Starosta taktiež informoval poslancov, že bola podaná žiadosť na havarijnú situáciu na 

rekonštrukciu sociálnych zariadení. Uviedol, že problémom naďalej bude aj vykurovanie. 

 P. Kochan (hl. kontrolór obce) sa informoval, či obec v rámci projektu nedostala 

peniaze aj na zariadenie telocvične a časť financií sa vracala. 

Starosta uviedol, že na zariadenie sa financie nedostali a vracala sa tá časť financií, ktorá mala 

ísť na strechu telocvične.  

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.101/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje návštevu telocvične Základnej školy 

s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca počas rokovania Komisie výstavby, územného 

plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva za účasti všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

 Starosta informoval poslancov, že projekt kamerového systému by mal byť 

zrealizovaný do konca augusta, do konca júna budú poslané podklady k uzavretiu zmluvy 

v rámci získanej dotácie z Programu obnovy dediny.   

 

 P. Ing. Baginová sa informovala, či sa bude škôlka rozširovať aj keď nebude dotácia 

schválená. 

Starosta uviedol, že tak to už bolo schválené, že aj v prípade, že by dotácia schválená nebola 

sa škôlka rozširovať bude. Informoval sa u pani riaditeľky, či boli prijaté všetky deti do 

škôlky. 

 P. Mgr. Záhorová (riaditeľka ZŠ s MŠ) uviedla, že bolo prijatých 16 detí, s tým, že sú 

tam aj deti mladšie ako tri roky, ale do škôlky nastúpia až po dovŕšení troch rokov. 

 

 

BOD č.7 

Prerokovanie a schválenie zmlúv  

 

  

 Návrh zmluvy s firmou Altrak spol.s.r.o je prílohou č.1 tejto zápisnice. 

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

správu obecného majetku: Komisia sa zaoberala návrhmi zmlúv Zmluva s ALTRAK, spol. s 

r.o., Bánovce nad Bebravou – vyhľadanie a odporúčanie najvhodnejšieho dodávateľa 

Komodity (plyn, elektrina). Komisia po preskúmaní návrhu zmluvy, diskusii a zistenia 

súčasného stavu s dodávaním energií pre Obec Bošáca, navrhuje OZ predmetnú zmluvu 

neschváliť!  
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 P. Bc. Mihala uviedol, že by išlo o verejné obstarávanie na dodávateľa elektriny 

a plynu. Poznamenal, že zo zmluvy sa nedá vyčítať, koľko obec minie za MWh a či sa to pre 

obec oplatí, vzhľadom na platobné podmienky, ktoré sú uvedené v zmluve. 

K zaujatiu stanoviska by bolo potrebné vykonať audit, koľko sa platí teraz, čo sa ušetrí 

a podobne.  

Starosta sa informoval, či škola podpísala túto zmluvu. 

P. Mgr. Záhorová (riaditeľka ZŠ s MŠ) uviedla, že áno. 

Starosta pre do vysvetlenie uviedol, že táto firma združuje viacero odberateľov, kde 

následne idú do aukcie, kde vysúťažia lepšiu cenu. Uviedol, že nemôže sa stať, aby obec 

ušetrila 100,- EUR a zaplatila 500,- EUR a preto je potrebné  predložiť kalkuláciu. 

Poznamenal, že v prípade keby túto zmluvu obec podpíše k odberateľom sa pripojí až po 

ukončení aktuálne platných zmlúv. 

P. Ing. Baginová uviedla, že pokiaľ doteraz neboli problémy s odberateľom nie je 

potrebné to meniť. 

P. Kochan (hl. kontrolór obce) poznamenal, že v zmluve nie je uvedené koľko by obec 

ušetrila. 

 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.102/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) neschvaľuje zmluvu s firmou Altrak spol.s.r.o. sídlo Radlinského 12, 957 01 Bánovce nad 

Bebravou 

b) odporúča, aby bola firmou Altrak spol.s.r.o. do termínu nasledujúceho zasadnutia 

predložená analýza celkových nákladov obce a celkovej úspory obce na daných komoditách. 

 

 Starosta informoval poslancov, že bolo oslovených viacero bánk s predložením 

ponuky na prijatie úveru. Ponuky sú prílohou č.2 tejto zápisnice. 

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

obecného majetku: Po preskúmaní predložených ponúk od OTP Banka, Prima Banka a SLSP, 

odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť uznesenie, v ktorom vyjadrí súhlas s podpísaním 

zmluvy o poskytnutí úveru zo SLSP, a.s. Bratislava. 

Starosta uviedol, že najlepšiu ponuku predložila Slovenská sporiteľňa a.s. Poznamenal, že sú 

tri možnosti splácania: 

1. 10 rokov: preplatí sa 10 000,- EUR, splátka vo výške 2 700,- UER 

2. 10 + 5 rokov: preplatí sa 15 000,- EUR, splátka vo výške približne 1850,- EUR, po 10 

rokoch by sa obec mohla rozhodnúť, či doplatí 100 000,- EUR alebo sa úver predĺži o ďalších 

5 rokov.  

3. 15 rokov: preplatenie 18 000,- EUR 
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Výhoda dlhodobejších úverov je v tom, že momentálne je nízka úroková sadzba a treba to 

využiť a taktiež bude nižšia mesačná splátka. Poznamenal, že vzhľadom na to, že pozemky 

bude obec odpredávať, nemal by byť problém tento úver splatiť skôr. Uviedol, že jediným 

problémom by bolo, ak by obec financovala rozšírenie škôlky z vlastných zdrojov, tak 

peniaze za pozemky by sa použili na výstavbu škôlky alebo sa navýši tento úver. 

 P. Kochan (hl. kontrolór obce) uviedol, že banka by už navýšenie nemusela schváliť, 

pretože obec nemôže mať úvery vyšší ako  60 % príjmov.  

 P. Bc. Mihala sa informoval, či pri prijatí úveru netreba stanovisko hlavného 

kontrolóra. 

Starosta uviedol, že áno. Taktiež informoval poslancov, že z úveru sa budú môcť preplatiť aj 

zmluvy, ktoré sa uzavreli v roku 2017. 

 P. Brezovák Ján (z pléna) sa informoval, či si obec bude môcť vziať iný úver počas 15 

rokov. 

Starosta uviedol, že obec si bude môcť vziať úver, ale nebude môcť prekročiť zákonných 60 

%. Čerpanie úveru by malo byť do konca roka 2019. 

Uviedol, že je potrebné sa rozhodnúť na koľko rokov sa úver vezme.  

Poslanci sa po diskusii dohodli, že úver by sa vzal na 10 + 5 rokov. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.103/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) schvaľuje realizáciu investičných zámerov: 

- výstavba inžinierskych sietí v lokalite Pod Stráňami 

- nákup pozemkov v lokalite Pod Stráňami 

- výstavba chodníkov v obci 

- výstavba alebo rekonštrukcia materskej školy, 

b) schvaľuje prijatie úveru vo výške 300 000,- EUR od Slovenskej sporiteľne a.s. so 

splatnosťou 10 + 5 rokov, na financovanie investícií podľa bodu a)., 

c) schvaľuje zabezpečenie úveru formou blankozmenky, 

d) schvaľuje úverovú zmluvu a ďalšie zabezpečovacie zmluvy so Slovenskou sporiteľňou a.s. 

 

 Starosta informoval poslancov o možnosti odkúpiť pozemky v okolí zberného dvora. 

Uviedol, že komunikoval s majiteľmi týchto pozemkov, ktorí nám chcú pozemky darovať 

alebo odpredať. Uviedol, že pozemky by sa odkúpili kvôli vybudovaniu rampy na zbernom 

dvore, aby sa odpad nemusel vrchom sypať do kontajnerov. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7 prítomných)   proti: 0    zdržali sa:0 
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Uznesenie č.104/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje odkúpenie pozemkov vedľa zberného 

dvora za cenu 0,20,- EUR/m² pre účely výsadby ovocných stromov a vytvorenia nájazdovej 

rampy. 

  

 

Starosta navrhol, aby sa schválil podpis zmluvy s rodinou Trangelovou. Ceny by mala 

byť max. 5,- EUR/m². V prípade, že by sa od neho odkúpilo približne 300 m², tak by cena 

vychádzala okolo 1 500,- EUR.  

Poslanci sa v rámci diskusie dohodli, že pozemok sa odkúpi za cenu za akú sa odkupujú 

pozemky pod cestou, max. do výšky sumy za ktorú sa odkupujú stavebné pozemky. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.105/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje odkúpenie časti pozemku par. 2593 od 

JUDr. Jána Trangela, Zuzany Matiovej a Ing. Jána Trangela pre potreby osadenia elektrického 

kábla, za cenu podľa ktorej sa v danej lokalite vykupujú pozemky pod cestami a maximálne 

za cenu pozemkov, ktoré sa vykupujú pod stavebnými pozemkami. 

 

 Starosta informoval poslancov, že cesta zo Zabudišovej na Melčickú dolinu je hotová 

a dohodol sa s ostatnými starostami z Ivanoviec  a Melčíc – Lieskového, že sa budú finančne 

spolupodieľať na jej vybudovaní. 

Následne informoval poslancov, že Lesy Slovenskej republiky majú fond, kde prispievajú na 

opravu ciest v lokalitách kde ťažia. Išlo by o cestu smerom na dolinu od otoča, cesta pri p. 

Rastislavovi Lehotskom. Nešlo by o asfaltovú cestu, ale cestu vysypanú makadamom. 

Predbežne prisľúbili 20 000,- EUR na opravu týchto ciest. Obec musí pripraviť projekt, 

zrealizovať verejné obstarávanie a Lesy SR následne zašlú na základe faktúry obci peniaze.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 Uznesenie č.106/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Dohodu č. 01/2017/07 o poskytnutí 

príspevku z Mimoriadneho fondu  LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská 

Bystrica, na opravu a rekonštrukciu ciest v katastrálnom území obce Bošáca. 
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BOD č.8 

Pripomienky poslancov OZ a starostu obce  

 

A/ 

P. Ing. Baginová sa informovala na situáciu s p. Krivou Dankou a jej domom. 

Starosta uviedol, že Obec Bošáca je opatrovníkom p. Krivej Danky. Umiestnená je v domove 

v Novej Bošáci. P. Krivá je spolumajiteľkou domu, druhými majiteľmi sú deti po Krivom 

Jánovi, ktoré chcú nehnuteľnosti predať. P. Krivá ich nemá z čoho vyplatiť, dom postupne 

chátra. Momentálne sa zabezpečilo, že sa dom vypratal. Sú predbežní záujemcovia o kúpu 

daného domu. Poznamenal, že obec nemôže zasahovať do majetkových pomerov p. Krivej. 

Prípadný odpredaj by sa musel odsúhlasiť súdom. 

 

B/ 

Starosta informoval poslancov o správaní Patrika Kaššovica. Rodičia mu zrušili trvalý 

pobyt. V zmysle zákona bola táto informácia zverejnená na úradnej tabuly. P. Kaššovic, keď 

sa to dozvedel, prišiel na obecný úrad a začal sa vulgárne prejavovať a vyhrážať. Starosta 

uviedol, že takéto správanie nemieni tolerovať a ak sa to zopakuje podá na neho trestné 

oznámenie, pretože koná voči verejným osobám, či už zamestnancom alebo jemu ako 

starostovi. Poznamenal, že na úradnej tabuly bude vždy uverejnený, pokiaľ mu príde nejaká 

pošta.  

 

C/ 

 P. PaedDr. Bradáč uviedol, že p. Vrábliková Katarína sa vzdala členstva v Komisii 

školstva, kultúry, športu, obchodu, služieb a cestovného ruchu. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.107/2017 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odstúpenie Mgr. Kataríny Vráblikovej z 

Komisie školstva, kultúry, športu, obchodu, služieb a cestovného ruchu.  

 

D/ 

 P.PaedDr. Bradáč informoval poslancov, že počas hodov príde do obci návšteva 

z partnerskej obce Horní Ředice. Mali by prísť na dva dni. Keďže sa riešilo ich ubytovanie, 

komisiu napadlo, či by sa nemohli z bývalého kaderníctva spraviť jednoduché priestory na 

ubytovanie. 

 

E/ 

 P. Kusedna Slavomír (z pléna) sa informoval, či sa znižuje svetelnosť verejného 

osvetlenia v noci. 
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Starosta uviedol, že nevie, pretože svetlá nemáme v správe. 

 

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapisovateľka    Overovatelia    Starosta obce 

 

 

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

Mgr. Martina Hulínková  PaedDr. Daniel Bradáč  Mgr. Daniel Juráček 

 

      

 

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

     Marián Kopunec 


























































