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Zápisnica 9/2017 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 13. decembra 2017 

v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. 

 

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

Marián Kopunec,  Ing. Michal Kozic Bc. Jozef Mihala,  

Neprítomní: Pavol Mizerák, Lýdia Zámečníková 

Overovatelia: Katarína Imrichová, Ing. Michal Kozic,  

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. 

Keďže poslanci nemali k programu žiadne návrhy a pripomienky, starosta dal hlasovať 

za schválenie programu, tak ako bol predložený poslancom v podkladoch. 

 

Program zasadnutia:  

1. Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  27.9.2017  

2. Prerokovanie  a schválenie žiadostí FO a PO 

3. Správa o hospodárení Obce Bošáca k 30.9.2017, Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Ľ. V. 

Riznera Bošáca k 30.9.2017 

4. Úprava Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2017 a Rozpočtu Základnej školy s materskou 

školou Ľ.V.Riznera Bošáca na rok 2017 

5. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.3/2017 o miestnych daniach na území obce 

Bošáca  

6. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.4/2017 o  poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Bošáca 

7. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.5/2017 O podmienkach prideľovania a správy 

nájomných bytov v bytových domoch 

8. Prerokovanie a schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bošáca 

9. Prerokovanie a schválenie Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2018 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca na I. polrok 2018 

11. Informovanie o zmluvách 

12. Pripomienky poslancov OZ a starostu obce  

 

Hlasovanie: 

za: 5 (z 5  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

BOD č.1 

Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  27.9.2017  
 

 Zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia dostali poslanci spolu s pozvánkou na 

zasadnutie. 

 

 P.Bc. Mihala sa informoval na uznesenie, kde sa poskytoval príspevok z rozpočtu na 

rekonštrukciu pomníku obci Nová Bošáca. Chcel vedieť, či bol príspevok poskytnutý a či 

predložili vyúčtovanie. 

Starosta uviedol, že situáciu preverí a peniaze im boli zaslané. 
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 P. Bc. Mihala sa informoval na sťažnosť rodiny Kuželíkovej ohľadom hluku počas 

svadieb.  

Starosta uviedol, že komisia sa sťažnosťou zaoberala. Poslala sa výzva rodine Fraňovej, aby 

sa k celej situácií vyjadrili, ktorí následne zaslali list s navrhnutými riešeniami. Momentálne 

sa má vyjadriť rodina Kuželíková k riešeniam, ktoré navrhla rodina Fraňová.  

 P. Bc. Mihala sa informoval či boli škole zaslané chýbajúce finančné prostriedky.  

Starosta uviedol, že to bolo vyplatené. 

 P. Bc. Mihala sa informoval na projekt ohľadom bezbariérového prístupu do 

kultúrneho domu.  

 P. Kopunec uviedol, že predbežná suma na materiál by bol okolo 1 000,- EUR 

(oceľová konštrukcia a pororošty). Uviedol, že v cene nie je betón. Realizácia by mohla byť 

až v jarných mesiacoch. 

 

 Starosta uviedol, že v poli boli osadené stĺpy na verejné osvetlenie, momentálne treba 

natiahnuť kábel. Na stĺpy sa osadia konzoly. Kábel bude natiahnutý, ak bude primrznutý 

terén, pretože inak sa tam auto s plošinou nedostane. 

 

BOD č.2 

Prerokovanie  a schválenie žiadostí FO a PO 

 
A/ 

Žiadosť p. Ing. Silvia Viazanková  

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť p. Viazankovej ohľadom odkúpenia pozemku na 

Zbudišovej, ktorý rozdeľuje ich pozemok. Uviedol, že v minulosti sa táto žiadosť už 

prerokovala a tento pozemok sa mal zameniť s pozemkom pod ktorým je cesta. Poznamenal, 

že geodet to zameriavať nebol. Zameniť sa to malo aj s p. Drhom. P. Viazanková uviedla, že 

už nechce dlhšie čakať, že by chcela vedieť za akú cenu by pozemok mohla odkúpiť. 

 P. Bc. Mihala uviedol, že bolo prijaté uznesenie, že môže pozemok užívať. 

Starosta uviedol, že môže sa prijať uznesenie, v prípade, že sa nezrealizuje výmena 

pozemkov, že odpredaj bude tak ako pri p. Dzurákovi a to 5,- EUR/1m², s tým, že 10 rokov sa 

pozemok nemôže predať ďalej a ak áno, tak sa doplatí rozdiel v trhovej cene. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.138/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a)  potvrdzuje uznesenie č. 65/2017 a trvá na zámene pozemkov, 

b) schvaľuje v prípade zámeny pozemkov doplatiť rozdiel v nadobudnutých pozemkoch 5,- 

EUR/ 1 m ² za podmienky, že pozemok nebude desať rokov odpredaný, v prípade, že p.Ing. 

Viazanková Silvia odpredá pozemok počas doby 10 rokov, doplatí rozdiel medzi kúpnou 

cenou a trhovou cenou. Zámena pozemkov bude realizovaná v zmysle zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obci v znení neskorších predpisov. 
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B/ 

Žiadosť PIEROTT, n.o. 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť neziskovej organizácie PIEROTT o poskytnutie 

finančného príspevku na nadštandardnú liečbu pre Marka.  

 P. Bc. Mihala sa informoval, či je ešte rezerva v rozpočte na poskytnutie finančného 

príspevku a navrhol schváliť im sumu 50,- EUR. 

Starosta uviedol, že v rozpočte sú ešte nejaké finančné prostriedky. 

 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.139/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje neziskovej organizácií PIEROTT, n.o., 

Volgogradská 18, 080 01 Prešov, finančný príspevok z Rozpočtu obce Bošáca na rok 2017 vo 

výške 50,- EUR. 

 

C/ 

Žiadosti o pridelenie stavebného pozemku v Lokalite Pod Stráňami 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosti o pridelenie stavebného pozemku v Lokalite Pod 

Stráňami od Jána Benka, Mgr. Lenky Kyselicovej a Juraja Kyselicu, Ing. Romana Magála, 

Elišky Kozáčkovej a Jána Baňára, Ing. Diany Hartlovej, Ing. Tomáša Kosu, Mgr. Romana 

Medára, a Ing. Júlii Medárovej,  a Petra Dedíka. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.140/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

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

 Ján Benko,  bytom Bošáca 604, 

 Mgr. Lenka Kyselicová a Juraj Kyselica, bytom Bošáca 126 

 Ing. Roman Magál, bytom Javorinská 401/11, Nové Mesto nad Váhom 

 Eliška Kozáčková, bytom Trenčianske Bohuslavice 236 a Ján Baňár bytom Drietoma 

340 

 Ing. Diana Hartlová, bytom Zemianske Podhradie 197, 

 Ing. Tomáš Kosa, bytom Trenčianske Bohuslavice 242/3,  

 Mgr. Roman Medár, bytom Kríž nad Váhom 446, Považany a Ing. Júlia Medárová, 

bytom Kamenná ulica 518/15, Nové Mesto nad Váhom 

 Peter Dedík, bytom Bošáca 359 

b) schvaľuje zaradenie žiadostí do poradovníka. 
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D/ 

Žiadosti o odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu  

 

  

a) žiadosť Slovenského zväzu Poštových holubov Základná organizácia Bošáčka 

 

Starosta prečítal poslancom žiadosť Slovenského zväzu Poštových holubov Základná 

organizácia Bošáčka. Navrhol, aby sa im odpustil poplatok za prenájom kultúrneho domu 

a energie budú uhradené. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.141/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Slovenskému Zväzu Chovateľov  

Poštových holubov Základná organizácia Bošáčka, odpustenie poplatku za prenájom 

kultúrneho domu v Bošáci počas akcie konanej dňa 29.12 – 30.12.2017. Poplatky za energie 

budú uhradené. 

 

b) žiadosť Obecného športového klubu Bošáca 

  

Žiadosť dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie.  

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča odpustiť poplatok za prenájom, poplatok za 

spotrebované energie uhradiť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.142/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Obecnému športovému klubu Bošáca, 

odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu v Bošáci počas akcie konanej dňa 

31.12.2017 – 1.1.2018. Poplatky za energie budú uhradené. 

 

c) žiadosť Jednota dôchodcov Slovenska Základná organizácia Bošáca 

 

Žiadosť dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie.  

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča odpustiť poplatok za prenájom, aj poplatok za 

spotrebované energie. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 
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Uznesenie č.143/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Základnej organizácií Jednoty 

dôchodcov Slovenska Bošáca, odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu v Bošáci 

a spotrebované energie počas akcie konanej dňa 13.12.2017. 

 

d) žiadosť URBÁRSKA OBEC Bošáca, pozemkové spoločenstvo 

 

Žiadosť dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie.  

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča odpustiť poplatok za prenájom, poplatok za 

spotrebované energie uhradiť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.144/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Urbárskej obci Bošáca, pozemkové 

spoločenstvo, odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu v Bošáci počas akcie 

konanej dňa 17.2.2018. Poplatky za energie budú uhradené. 

 

e) žiadosť Základná škola s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca 

 

Žiadosť dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie.  

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča odpustiť poplatok za prenájom, aj poplatok za 

spotrebované energie. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.145/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Základnej škole s materskou školou 

Ľ.V.Riznera Bošáca, odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu v Bošáci a 

spotrebované energie počas akcie konanej dňa 14.12.2017.  

 

E/ 

Žiadosť Kongregácia školských sestier de Notre Dame 

 

Žiadosť o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí od Kongregácie školských 

sestier de Notre Dame, spolu so zmluvou dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie.  

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča finančný príspevok a zmluvu schváliť. 
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Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č. 146/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) schvaľuje finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí vo výške 71,50 EUR, pre 

Kongregáciu školských sestier de Notre Dame, 

b) schvaľuje zmluvu o združení finančných prostriedkov medzi Obcou Bošáca, Bošáca 257, 

913 07 Bošáca a Kongregáciou školských sestier de Notre Dame, Klčové 87, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom, IČO 00677574 na poskytovanie finančného príspevku na záujmové 

vzdelávanie detí a mládeže v CVČ. 

 

F/ 

Voľba prísediacich okresného súdu 

 

 Starosta informoval poslancov, že prísediacim na Okresnom súde v Novom Meste nad 

Váhom končí volebné obdobie a je potrebné zvoliť nového. V minulosti túto funkciu 

vykonávala p. Eva Fraňová. Na nové volebné obdobie je navrhnutý p. Ján Brezovák, ktorý 

súhlasí s touto funkciou.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.147/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje za prísediaceho Okresného súdu 

v Novom Meste nad Váhom Jána Brezováka, bytom Bošáca 173. 

 

G/ 

Žiadosť Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bošáca 

 

 Starosta poslancom prečítal žiadosť o finančný príspevok Rímskokatolíckej cirkvi, 

farnosť Bošáca na doplatenie nákladov spojených s generálnou rekonštrukciou organu. 

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča poskytnúť finančný príspevok vo výške 1000,- 

EUR, v dvoch splátkach a to 500,-EUR z rozpočtu na rok 2017 a 500,-EUR z rozpočtu na rok 

2018. 

Ing. Trchalová (ekonóm obce) uviedla, že nevie, či bude možné vyplatiť 500,- EUR 

z tohtoročného rozpočtu (r.2017).  

Starosta uviedol, že v prípade, že by nebolo možné realizovať platbu tento rok, tak sa 

im zvyšná suma zaplatí z budúcoročného rozpočtu. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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



7 

 

Uznesenie č.148/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť 

Bošáca, Bošáca 17, 913 07 Bošáca, finančný príspevok na doplatenie rekonštrukcie organa vo 

výške 1000,- EUT a to: 500,- EUR z Rozpočtu obce Bošáca na rok 2017 a 500,- EUR  

z Rozpočtu obce Bošáca na 2018. 

  

H/ 

Žiadosti o príspevok z rozpočtu obce 

 

 Žiadosti od  Slovenského zväzu Poštových holubov Základná organizácia Bošáčka 

(150,- EUR), Dobrovoľného hasičského zboru Zabudišová (2 500,-EUR), Jednoty dôchodcov, 

Základnej organizácie Bošáca (750,- EUR), Dobrovoľný Hasičský Zbor Bošáca (7 700,- 

EUR), Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Bošáca (200,- EUR), Divadelného 

súboru Rozmarín (800,- EUR), Obecného športového klubu Bošáca (9 500,- EUR)  dostali 

poslanci v podkladoch na zasadnutie.  

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča príspevky schváliť, keďže sú zahrnuté v návrhu 

rozpočtu na rok 2018. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.149/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie finančných prostriedkov z Rozpočtu obce 

Bošáca na rok 2018 pre organizácie takto: 

- Slovenský Zväz Chovateľov Poštových Holubov – Základná Organizácia Bošáčka vo výške 

150,- EUR 

- Dobrovoľný hasičský zbor Zabudišová vo výške 2 500,- EUR 

- Dobrovoľný hasičský zbor Bošáca vo výške 7 700,- EUR 

- Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia  Bošáca vo výške 750,- EUR 

- Obecný športový klub Bošáca vo výške 9 500,- EUR 

- Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo výške 200,- EUR 

- Divadelný súbor Rozmarín vo výške 800,- EUR. 

 

CH/ 

Žiadosť o odpredaj pozemku Marek Dzurák 

 Zámer zámeny nehnuteľnosti bol schválený na minulom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 7 (zo 7  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 
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Uznesenie 150/2017 

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

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

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

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

v katastrálnom území Bošáca, zapísanej na LV č.1 

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

v katastrálnom území Bošáca, zapísanej na LV č.1 

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

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

v katastrálnom území Bošáca, zapísanej na LV č.54 

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

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

za cenu 150- EUR (rozdiel súm v nadobudnutých parcelách) určenú dohodou 

zmluvných strán, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že: p. Dzurák 

vyhotovil na vlastné náklady geometrický plán, 

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

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

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.151/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zmluvu medzi Obcou Bošáca a  p. 

Marekom Dzurákom, bytom Bošáca 354, 913 07 Bošáca na zámenu pozemkov vo 

vlastníctve obce Bošáca, a to  

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

v katastrálnom území Bošáca, zapísanej na LV č.1 

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

v katastrálnom území Bošáca, zapísanej na LV č.1 

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

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

v katastrálnom území Bošáca, zapísanej na LV č.54 

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

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

 

I/ 

Žiadosť p. Brezovák Ján 

 

 P. Brezovák Ján (z pléna) sa informoval, či by sa mohol v kultúrnom dome pod 

javiskom vybudoval sklad na rekvizity. Buď by sa mohlo vybudovať schodište, alebo 

stavebný výťah.  

 P. PaedDr. Bradáč uviedol, že najlepšie by bolo sa ísť na to pozrieť. 

Starosta uviedol, že je potrebné vybudovať to tak, aby bola zachovaná bezpečnosť.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 
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Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.152/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje vybudovania schodiska pod javiskom 

v kultúrnom dome v Bošáci za dodržania všetkých bezpečnostných podmienok a po 

odsúhlasení poslancami obce na stretnutí, ktoré sa uskutoční do budúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva. 

 

J/ 

Žiadosť p. Ing. Peter Blšták 

 

 P. Ing. Blšták (z pléna) predniesol na zasadnutí žiadosti ohľadom vydania záväzného 

stanoviska k možnosti výstavby rodinného domu na pozemku 4037/22 (pozn. lokalita nad 

cintorínom). Pozemok chce predať. Druhá žiadosť sa týka práva prechodu a prejazdu cez 

miestne komunikácie a vybudovanie vjazdu na pozemok. Poznamenal, že táto lokalita bola 

v roku 2009 územným plánom zahrnutá do intravilánu obce, stále však tieto pozemky sú 

v extraviláne obce.  

Starosta uviedol, že vyjadrenie bude vydávané na základe stavebného úradu a právo prejazdu 

udelené bude. Upozornil, že vzhľadom na situáciu, ktorá tam vznikla je potrebné sa finančne 

spolupodieľať na dobudovanie infraštruktúry. Buď si to vybudujete krajnicu svojpomocne, 

alebo prispejete finančne. Toto je podmienka, ktorá bude uvedená v stavebnom povolení. 

Poznamenal, že s viacerými majiteľmi je už uzatvorená zmluva a je potrebné ich ochrániť 

a nie je možné to nechať tak. Majitelia chcú, aby sa krajnica resp. chodník vybudoval. Hľadá 

sa taká možnosť, aby to bolo čo najlacnejšie a najefektívnejšie. Cesta musí mať min 5 m a po 

rozšírení cesty, ostane priestor na vybudovanie iba vyvýšenej krajnice.  

 P. Ing. Blšták uviedol, že nemá informácie, že všetci súhlasia s realizáciou, pretože sa 

im nezdá prerozdelenie financií a podieľajú sa rovnakým dielom ako obec a tento pomer nie 

je vyvážený a užívatelia tejto cesty nebudú len majitelia týchto domov. 

Starosta uviedol, že tento pomer sa môže zdať nevyvážený, v minulosti však bolo 

deklarované, že obec sa vôbec nebude na tom spolupodieľať a bude to len zastrešovať. Treba 

však brať do úvahy aj pomer voči ostatným obyvateľom obce, ktorí mnohí chodníky ani 

nemajú vybudované a nemôžu oni doplácať na 20 domov v tejto lokalite. Obec okrem 

finančného spolupodieľania obec investuje do vybudovania svojich ľudí, svoje stroje a tieto 

náklady sa do toho zahŕňať nebudú. Tak ako to bolo aj pri verejnom osvetlení, kde sa zaplatil 

iba materiál a všetko ostatné realizovala obec z vlastných zdrojov. Uviedol, či sa majú aj 

všetky tieto náklady vyčísliť, aby všetci majitelia pochopili, že to nie je len tá 1/24, ktorú obec 

do toho zainvestuje. Rovnako môžu na ďalšie zastupiteľstvo prísť „starousadlíci“ a sťažovať 

sa prečo obec ide financovať vybudovanie cesty a krajnice v lokalite, kde túto situáciu ani 

nespôsobila. Treba sa na to, pozrieť aj z tohto hľadiska. 

 P. Ing. Blšták sa informoval, ako je možné, že tam boli vydané stavebné povolenia, ak 

cesta momentálne nespĺňa zákonom stanovené kritéria. 

Starosta uviedol, že stavebné povolenia boli vydané preto, že bolo vydané právoplatné 

stavebné povolenie firme, ktorá celý projekt realizovala na rozšírenie ciest. Firma neurobila 

vôbec nič a zostalo to na ľuďoch a firma sa tvári, že dotiahla vodu, elektriku a plyn a ostatné 

nech si robíme my. Uviedol, že je nespravodlivé rozparcelovať plochu a najväčšie bremeno 

ako sú cesty a chodníky previesť na obec. Poznamenal, že chybou je, že majitelia nemali 

uzatvorené s touto firmou dobré zmluvy. Ak by mali, pozemky by sa im vrátili a musel by 

vrátiť aj peniaze. Obec nemá žiadnu právomoc, ako ho k tomu donútiť.  
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 P. Ing. Blšták uviedol, že majiteľom vadí, že v zmluve nie je uvedená presná suma, 

ktorou sa majú spolupodieľať na dobudovaní infraštruktúry. 

Starosta uviedol, že táto suma tam nie je uvedená z toho dôvodu, že ešte nie je presne 

vyčíslená. Môže sa tam uviesť suma z projektu, ale tá je vyššia než bude reálna, pretože veľa 

vecí sa bude robiť a urobilo svojpomocne, aby náklady boli čo najnižšie.  

Starosta prevzal od p. Ing. Blštáka žiadosti a uviedol, že kedykoľvek môže prísť nahliadnuť 

do projektu aj rozpočtu na obecný úrad  resp. ich môže zaslať mailom. 

  

BOD č.3 

Správa o hospodárení Obce Bošáca k 30.9.2017, Správa o hospodárení ZŠ 

s MŠ Ľ. V. Riznera Bošáca k 30.9.2017 
  

 Správu o hospodárení Obce Bošáca k 30.9.2017 a Správu o hospodárení ZŠ s MŠ Ľ. 

V. Riznera Bošáca k 30.9.2017 dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča vziať správy na vedomie. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.153/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie Správu o hospodárení obce 

Bošáca k 30.9.2017. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.154/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie Správu o hospodárení Základnej 

školy s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca k 30.9.2017. 

 

BOD č.4 

Úprava Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2017 a Rozpočtu Základnej školy s 

materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca na rok 2017 

 
 Úpravy rozpočtu obce a školy dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

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

obecného majetku, ktorá odporúča návrhy schváliť bez pripomienok. Zároveň, komisia 

požaduje, aby sa k návrhu prikladalo krátke zdôvodnenie. 

Starosta uviedol, že tejto situácii sa predíde schválením nových zásad a úpravy rozpočtu sa 

budú robiť v rámci kapitol bez schvaľovania zastupiteľstvom.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 
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Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.155/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2017, tak ako 

bola predložená poslancom na zasadnutie. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.156/2017 

Obecné zastupiteľstvo schvaľujú úpravu Rozpočtu Základnej školy s materskou 

školou Ľ.V.Riznera Bošáca na rok 2017, tak ako bola predložená poslancom na zasadnutie. 

 

BOD č.5 

Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.3/2017 o miestnych daniach na 

území obce Bošáca 
 

 Návrh VZN č.3/2017 o miestnych daniach na území obce Bošáca dostali poslanci 

v podkladoch na zasadnutie.  

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

obecného majetku, ktorá odporúča VZN č.3/2017 schváliť bez pripomienok. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.157/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

3/2017 o miestnych daniach na území obce Bošáca tak ako bolo predložený poslancom na 

zasadnutie OZ a odporučené Komisiou finančnou sociálnou a pre správu obecného majetku. 

 

BOD č.6 

Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.4/2017 o  poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bošáca 

 
 Návrh VZN č.4/2017 o  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Bošáca.  

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

obecného majetku, ktorá odporúča VZN č.4/2017 schváliť bez pripomienok. Výška poplatku 

na jedného obyvateľa na kalendárny rok bude 13,87,- EUR. 

Starosta informoval prítomných občanov, že zvýšenie je z toho dôvodu, že Technické služby 

navýšili výšku poplatkov za poskytované služby a zvýšilo sa množstvo vývozov zmesového 

komunálneho odpadu na skládku zo zberného dvora. Podotkol, že aj naďalej má obec Bošáca 

jeden z najnižších poplatkov za komunálne odpady na Slovensku. 
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Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.158/2017 
Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

4/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bošáca, 

tak ako bolo predložené poslancom na zasadnutie OZ a odporučené Komisiou finančnou 

sociálnou a pre správu obecného majetku. 

 

BOD č.7 

Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č.5/2017 O podmienkach 

prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch 

 
Návrh VZN č.5/2017 O podmienkach prideľovania a správy nájomných bytov v 

bytových domoch dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie, doplnený bol na základe 

rokovania Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku. Doplnené VZN bolo 

zaslané poslancom. Starosta o týchto zmenách informoval poslancov aj priamo na zasadnutí. 

Ďalej informoval poslancov, že k úprave VZN sa pristúpilo najmä z toho dôvodu, aby si 

nájomníci načas plnili svoje záväzky a nestávalo sa, že niekto nezaplatí niekoľko mesiacov. 

Ten, kto bude opakovane neplatič, nebude s ním predĺžená zmluva. Ďalším problémom sú 

najmä kotle v bytovom dome č.359. V prípade, že bude treba zakúpiť nový kotol, cena kotla 

bude rozrátaná na dobu životnosti, ale maximálne na desať rokov, a zahrnutá do nájmu. 

V prípade, že by kotol fungoval, aj po desiatich rokov, nájom by bol o splátku kotla znížený.  

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča VZN schváliť. 

P. Ing. Baginová sa informovala, či sú nejakí neplatiči v nájomných bytoch. 

Starosta uviedol, že sú, aj keď sa to vždy doplatí, je mu „blbé“ sa neustále doprosovať 

toho, aby nájom zaplatili.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č. 159/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

5/2017 O podmienkach prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch, tak ako 

bolo predložené poslancom na zasadnutie OZ  a odporučené Komisiou finančnou sociálnou a 

pre správu obecného majetku. 

 

BOD č. 8 

Prerokovanie a schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 

obce Bošáca 

 
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bošáca dostali poslanci 

v podkladoch na zasadnutie.  
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P. Bc. Mihala predniesol poslancom stanovisko Komisie finančnej, sociálnej a pre 

správu obecného majetku, ktorá odporúča zmeniť v § 22 rok 2016 na rok 2018 a prílohu č.2 

odstrániť a prijať ako samostatné uznesenie a doplniť § 22 v ktorom bude doplnený odsek 2 

s nasledovným znením: Oprávnenie vykonávať zmeny rozpočtu starostom v zmysle § 11, ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v z.n.p. a rozsah vykonávania týchto zmien 

deklaruje svojím uznesením Obecné zastupiteľstvo. 

P. Ing. Trchalová (ekonóm obce) informovala poslancov, že tieto návrhy boli do zásad 

zapracované.  

P.Bc. Mihala požiadal, aby správy o hospodárení boli predkladané v takej podobe ako 

doteraz.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.160/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Bošáca tak ako boli predložené poslancom na zasadnutie OZ. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.161/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a)  udeľuje v zmysle § 11, ods.4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov starostovi obce oprávnenie vykonávať zmeny rozpočtu obce,  

počnúc Rozpočtom obce Bošáca na rok 2018, v nasledovnom rozsahu: 

 starosta vykonáva zmeny rozpočtu o pridelené účelovo určené dotácie štátneho 

rozpočtu - v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce v plnom rozsahu 

 starosta vykonáva zmeny rozpočtu o pridelené finančné prostriedky EÚ účelovo 

určené na financovanie v OZ už schválených projektov 

 starosta vykonáva zmeny rozpočtu ako presuny v rámci finančných prostriedkov obce 

vo výdavkoch pri dodržaní schválených objemov na jednotlivé účely - akcie 

 starosta vykonáva zmeny rozpočtu o vyššie plnenie príjmov v rámci povoleného 

prekročenia výdavkov do objemu 5000 € 

 starosta vykonáva zmeny rozpočtu obce o presuny prípadne ako povolené prekročenie 

výdavkov o nerozpočtované príjmy za účelom riešenie nevyhnutných potrieb na nutné 

opravy majetku obce, na odstránení havarijných stavov v rámci bežných výdavkov do 

výšky jednorazovej sumy 2 000 € a v rámci kapitálových výdavkov do výšky 

jednorazovej sumy 5 000 € 

b) ukladá starostovi obce podať informáciu obecnému zastupiteľstvu o vykonaných a ním 

podpísaných zmenách rozpočtu v rámci jeho kompetencií v intervaloch raz za štvrťroka. 
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BOD č.9 

Prerokovanie a schválenie Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2018 
 

 Návrh Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2018 dostali poslanci v podkladoch na 

zasadnutie.  

Starosta informoval poslancov, že rozpočet školy je súčasťou rozpočtu obce.  

P. Bc. Mihala uviedol, že v návrhu rozpočtu obce je nesúlad medzi sumou, ktorú 

v svojom rozpočte uviedla škola (657 670,58 EUR) a v rozpočte obce, ktorý bol predložený 

na schválenie (670 625,88,- EUR).  

P. Ing. Trchalová uviedla, že škola doplnila svoj rozpočet potom, ako boli zaslané 

podklady na zasadnutie. Ich návrh bol do rozpočtu obce zapracovaný a rozpočet sa bude 

schvaľovať so sumami, ako bol predložený na zasadnutie. Ďalej uviedla, že ak škola bude 

robiť v budúcnosti návrhy rozpočtov, nech sa najprv predložia obci a až potom sa to predloží 

komisii, pretože potom dochádza k takýmto nezrovnalostiam.  

Starosta informoval poslancov, že k rozpočtu bolo dodaní aj stanovisko hlavného 

kontrolóra.  

P. Kochan (hl.kontrolór) uviedol. že stanovisko bolo vypracované k neupravenému 

návrhu rozpočtu. Uviedol, že rozpočet, ktorý sa bude schvaľovať na zasadnutí je tvorený ako 

vyrovnaný a po metodickej stránke je vypracovaný správne a nemá k nemu žiadne 

pripomienky.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.162/2017 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Bošáca 

k Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2018, ktorý odporúča obecnému zastupiteľstvu rozpočet 

schváliť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.163/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zostavenie a predkladanie Rozpočtu 

obce Bošáca na roky 2018,2019,2020 bez programovej štruktúry podľa § 4 ods.5 zákona č. 

583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

  



15 

 

Uznesenie č.164/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) schvaľuje Rozpočet Obce Bošáca na rok 2018, tak ako bol predložený na zasadnutie OZ 

obce Bošáca na úrovni Hlavných skupín ekonomickej klasifikácie, 

b) berie na vedomie návrhy Rozpočtu Obce Bošáca na roky 2019 a 2020. 

 

BOD č.10 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca na I. polrok 2018 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca na I. polrok 2018 dostali 

poslanci v podkladoch na zasadnutie OZ. 

K plánu neboli žiadne pripomienky ani návrhy.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.165/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra Obce Bošáca na I. polrok 2018. 

 

BOD č.11 

Informovanie o zmluvách 

 
 Starosta informoval poslancov, že boli uzatvorené zmluvy s p. Laurenčíkovou (zberný 

dvor), p. Helíkom (Lokalita Pod Stráňami), poznamenal, že ďalšie zmluvy sa pripravujú.  

 

 Starosta informoval poslancov, že obec musí mať uzatvorenú zmluvu na odber 

drobného stavebného odpadu. Momentálne sa hľadá firma, ktorá má povolenie na nakladanie 

s odpadom, ktorých kódy začínajú 20 a nie 17.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.166/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje uzatvorenie zmluvy na zabezpečenie 

zberu a zhodnotenie drobných stavebných odpadov, so spoločnosťou, ktorá bude spĺňať 

podmienky zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch.   

 

 Na ďalšom zasadnutí budú poslanci informovaní s akou spoločnosťou bola uzatvorená 

zmluva a zmluva bude aj zaslaná. 
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BOD č. 12 

Pripomienky poslancov OZ a starostu obce  
 

A/ 

 Starosta informoval poslancov, že je možnosť prenajímať zametacie vozidlo. Obec 

bola oslovená firmou, ktorá sa venuje upratovacím prácam. Taktiež bolo ponúknuté, že by na 

vozidlo zakúpili zametaciu kefu. Uviedol, že všetky náklady, či už na prepravu, alebo prácu 

by boli preplatené. V rámci poskytnutej dotácie obec nebola viazaná, že vozidlo musí 

využívať iba pre svoje účely. Uviedol, že vozidlo by malo byť využívané tak  2 – 3 krát do 

mesiaca vzhľadom na to, že by ho obsluhoval zamestnanec obce.  

 P. Kopunec sa informoval, či je daný nejaký úsek na ktorom by sa vozidlo 

prevádzkovalo. 

Starosta uviedol, že nie.  

 P. Bc. Mihala sa informoval, či má obec cenník na prenájom zametacieho vozidla. 

Starosta uviedol, že nie, cenník sa momentálne pripravuje a tvorený bude tak, aby to pre obec 

bolo rentabilné.  

 P. Bc. Mihala uviedol, že najskôr je potrebné vyriešiť ceny za prenájom vozidla, zistiť 

aké ceny za prenájom sú u podobných vozidlách.  

Starosta uviedol, že náklady na vozidlo by mohli byť okolo 10 – 15,-  EUR na hodinu, alebo 

dať paušálnu sumu 100,-EUR na jeden deň.   

 P. PaedDr. Bradáč navrhol, aby sa najskôr zistili presné náklady na prevádzku 

a porovnali s ostatnými cenníkmi.  

P. Ing. Baginová, Ing. Kozic, Bc. Mihala navrhli, aby sa stanovila sadzba na jeden deň.  

Poslanci navrhli, aby sa zistili podmienky a podľa toho sa zaujme stanovisko. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.167/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje, aby sa zametacie vozidlo Hako 

CITYMASTER 1250 využívalo na službu zametania pre tretie osoby a konkrétne podmienky 

budú schválené po prekonzultovaní s danou firmou. 

 .   

 

B/ 

Starosta informoval poslancov, že katastrálnemu úradu nestačí uznesenie, že sa môžu 

podpisovať zmluvy v Lokalite Pod Stráňami, a v okolí zberného dvora, pretože ktoré parcely 

zahŕňajú. Z toho dôvodu je potrebné prijať uznesenie, kde budú uvedené presné čísla parciel.   

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.168/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje:  

a) podpísanie nových zmlúv s majiteľmi pozemkov v lokalite pod Stráňami, 
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b) informovanie o podpísaní nových zmlúv na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

c) lokalita pod Stráňami zahŕňa parcely č.:  

1198/3 1198/4 1198/1 1198/5 1198/6 1229/2 1228/3 1229/1 1229/4 1229/5 

1198/7 1198/8 1198/2 1198/9 1198/10 1230/2 1229/3 1230/1 1230/4 1230/5 

1199/2 1199/3 1199/1 1199/4 1199/5 1232/3 1230/3 1232/2 1232/5 1232/6 

1200/2 1200/3 1200/1 1200/4 1200/5 1232/7 1232/8 1232/1 1232/9 1232/10 

1201/2 1201/3 1201/1 1201/4 1201/5 1234/3 1234/4 1234/2 1234/5 1234/6 

1202/3 1202/4 1202/2 1202/5 1202/6 1234/7 1234/8 1234/1 1234/9 1234/10 

1202/7 1202/8 1202/1 1202/9 1202/10 1235/2 1235/3 1235/1 1235/4 1235/5 

1203/2 1202/4 1203/2 1203/4 1203/5 1236/2 1236/3 1236/1 1236/4 1236/5 

1204/2 1204/3 1204/1 1204/4 1204/5 1237/2 1237/3 1237/1 1237/4 1237/5 

1206/2 1206/3 1206/1 1206/4 1206/5 1238/2 1238/3 1238/1 1238/4 1238/5 

1207/2 1207/3 1207/1 1207/4 1207/5 1239/2 1239/3 1239/1 1239/4 1239/5 

1208/2 1208/3 1208/1 1208/4 1208/5 1240/2 1240/3 1240/1 1240/4 1240/5 

1209/2 1209/3 1209/1 1209/4 1210/5 1241/2 1241/3 1241/1 1241/4 1241/5 

1210/2 1210/3 1210/1 1210/4 1210/5 1242/2 1242/3 1242/1 1242/4 1241/5 

1233 1210/6   1210/7   1243/2 1243/3 1243/1 1243/4 1242/5 

1211/3 1211/4 1211/2 1211/5 1211/6 1244/3 1244/4 1244/1 1244/5 1244/6 

1211/7 1211/8 1211/1 1211/9 1211/10 1244/7 1255/6 1244/2 1254/6 1244/10 

1212/2 1212/3 1212/1 1212/4 1212/5 1245/3 1245/4 1245/1 1245/5 1245/6 

1213/2 1212/3 1213/1 1213/4 1213/5 1245/7 1245/8 1245/2 1245/8 1245/10 

1214/2 1214/3 1214/1 1214/4 1214/5 1246/5 1246/6 1246/1 1246/7 1246/8 

1215/2 1215/3 1215/1 1215/4 1215/5 1246/9 1246/10 1246/2 1246/11 1246/12 

1216/2 1216/3 1216/1 1216/4 1216/5 1246/13 1246/14 1246/4 1246/15 1246/16 

1217/2 1217/3 1217/1 1217/4 1217/5 1246/17 1246/18 1246/3 1246/19 1246/20 

1218/2 1218/3 1218/1 1218/4 1218/5 1247/3 1247/4 1247/2 1247/5 1247/6 

1219/2 1219/3 1219/1 1219/4 1219/5 1247/7 1247/8 1247/1 1247/9 1247/10 

1220/2 1220/3 1220/1 1220/4 1220/5 1248/2 1248/3 1248/1 1248/4 1248/5 

1221/2 1221/3 1221/1 1221/4 1221/5 1249/2 1249/3 1249/1 1249/4 1249/5 

1222/2 1222/3 1222/1 1222/4 1222/5 1250/2 1250/3 1250/1 1250/4 1250/5 

1223/2 1223/3 1223/1 1223/4 1223/5 1251/2 1251/3 1251/1 1251/4 1251/5 

1224/2 1224/3 1224/1 1224/4 1224/5 1252/4 1252/5 1251/1 1252/6 1252/7 

1225/2 1225/3 1225/1 1225/4 1225/5 1253/3 1253/4 1253/2 1253/5 1253/6 

1226/2 1225/3 1226/1 1226/4 1226/5 1253/7 1253/8 1253/1 1253/9 1253/10 

1227/2 1226/3 1227/1 1227/4 1227/5 1254/2 1254/3 1254/1 1254/4 1254/5 

1228/2 1228/3 1228/1 1228/4 1228/5 1255/4 1255/5 1255/1 1255/7,8   

 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.169/2017 
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Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje odkúpenie pozemkov par.č. 2692, 2693, 

14712, 2413, 2412, 2411, 2410, 2409, 2408/2 v lokalite zberného dvora za cenu 0,20 

EUR/1m² pre účely výsadby ovocných stromov a vytvorenia nájazdovej rampy. 
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C/ 

 P. Ing. Trchalová (ekonóm obce) uviedla k úprave rozpočtu, že v prípade, že prídu 

nižšie podielové dane, tak aj škola dostane menší podiel peňazí.  

 P. Mgr. Záhorová (riaditeľka ZŠ s MŠ) uviedla, že v dôvodovej správe to bolo 

uvedené a sú si toho vedomí. 

 

D/ 

 P. Ing. Trchalová (ekonóm obce) uviedla,  že právomoci starostu na úpravu rozpočtu, 

by sa mohli uplatniť na ukončenie roka 2017, aby sa nemuselo uskutočniť zasadnutie 

zastupiteľstva na začiatku januára.  

 P. Bc. Mihala navrhol, aby sa schválilo uznesenie, že úprava koncoročného rozpočtu 

môže vykonávať starosta v rámci kapitol.  

  

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.170/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a)  udeľuje v zmysle § 11, ods.4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov starostovi obce oprávnenie vykonávať zmeny rozpočtu obce,  počnúc 

Rozpočtom obce Bošáca na rok 2017, v nasledovnom rozsahu: 

 starosta vykonáva zmeny rozpočtu o pridelené účelovo určené dotácie štátneho 

rozpočtu - v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce v plnom rozsahu 

 starosta vykonáva zmeny rozpočtu o pridelené finančné prostriedky EÚ účelovo 

určené na financovanie v OZ už schválených projektov 

 starosta vykonáva zmeny rozpočtu ako presuny v rámci finančných prostriedkov obce 

vo výdavkoch pri dodržaní schválených objemov na jednotlivé účely - akcie 

 starosta vykonáva zmeny rozpočtu o vyššie plnenie príjmov v rámci povoleného 

prekročenia výdavkov do objemu 5000 € 

 starosta vykonáva zmeny rozpočtu obce o presuny prípadne ako povolené prekročenie 

výdavkov o nerozpočtované príjmy za účelom riešenie nevyhnutných potrieb na nutné 

opravy majetku obce, na odstránení havarijných stavov v rámci bežných výdavkov do 

výšky jednorazovej sumy 2 000 € a v rámci kapitálových výdavkov do výšky 

jednorazovej sumy 5 000 € 

b) ukladá starostovi obce podať informáciu obecnému zastupiteľstvu o vykonaných a ním 

podpísaných zmenách rozpočtu v rámci jeho kompetencií v intervaloch raz za štvrťroka 

 

E/ 

 P.Ing. Baginová sa informovala na projekt kamerového systému. 

Starosta uviedol, že projekt je zrealizovaný, kamery sú pri poľnohospodárskom družstve, 

škole, kaderníctve, pri zbernom hniezde smerom na Zabudišovú,  na otoči na Zabudišovej. 

Zabezpečené by mali byť všetky vstupy do obce. Poznamenal, že teraz je výzva na prevenciu 

kriminality, Zámerom by bolo osadenie semaforu a meračov rýchlosti. 

 P. Bc. Mihala uviedol, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je potrebné 

informovať občanov, že sú monitorovaní kamerovým systémom. 

Starosta uviedol, že dokumentácia sa pripravuje a vstupy budú označené.  
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F/ 

 Starosta informoval poslancov, že na zbernom dvore sa vysadili ovocné stromy 

a v prípade, že ba mal niekto ešte záujem o vysadenie stromov, môže sa nahlásiť na obecnom 

úrade. 

 

G/ 

 P. Ing. Baginová sa informovala, či parkovisko, ktoré vzniklo pri kostole po 

vybudovaní chodníka sa bude upravovať, pretože tam stojí voda. 

Starosta uviedol, že upravovať sa to bude, po konzultácií so stavebným dozorom treba urobiť 

prepadovú šachtu a až potom odviesť vodu do potoka. Práce by obec urobila na vlastné 

náklady, pretože s firmou by to stálo viac peňazí. Uviedol, že firma pri realizácií vykonala 

veľa prác „naviac“, v určitých veciach, im zase vychádzala obec v ústrety. Momentálne by 

mali vyhotoviť zápočet, suma je zatiaľ navýšená  o 3 800,- EUR.  

 

H/ 

 P. Ing. Kozic sa informoval, či sa budú opravovať miestne komunikácie.   

Starosta uviedol, že cesty sa budú opravovať.  

 

CH/ 

 P. PaedDr. Bradáč navrhol, aby autobusy parkovali na odstavnej ploche, ktorá je 

nižšie kaderníctva, pretože tam vznikajú neprehľadné situácie. Navrhol, aby sa upozornila 

SAD, aby vodičov vyzvali, aby stáli nižšie. 

Starosta uviedol, že by sme museli posunúť autobusovú zastávku.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.171/2017 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje presunutie autobusovej zastávky pri 

hudobnej škole, smerom k novovytvorenej ploche.  

 

I/ 

 P. Bc. Mihala sa informoval na strešné okná. 

Starosta uviedol, že cenovú ponuku zasielal poslancom a realizovať by sa to mohlo na 

dvakrát. Začalo, by sa to vymieňať už v januári. 

 P. Kopunec uviedol, že pri výmene by sa malo zistiť aká izolácia je spravená 

v stenách.  

 

J/ 

 P. Bc. Mihala sa informoval na spomaľovač smerom na ihrisku. 

Starosta uviedol, že sa to ešte neriešilo. 

 

K/ 

Pozvánky na kultúrne akcie 

 

 P. Bc. Mihala pozval všetkých na silvestrovskú zábavu. 

 P. PaedDr. Bradáč pozval všetkých na Vianoce v múzeu (17.12.2017). 
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 P. Mgr. Záhorová (riaditeľka ZŠ s MŠ) pozvala všetkých na Vianočnú akadémiu, ktorá 

bude v kultúrnom dome v Bošáci 14.12.2017. 

 Starosta pozval prítomných na  novoročné stretnutie s občanmi, ktoré bude 14.1.2018 

a 27.1.2018 bude II. obecný ples. Ďalej pozval všetkých na trojkráľový turnaj, ekumenický 

koncert. 

 

L/ 

Starosta informoval poslancov, že elektrika k Lokalite Pod Stráňami sa bude 

obchádzať, pretože viacerí majitelia nesúhlasia. Búra sa dom po p. Zámečníkovej.  

P. Ing. Baginová sa informovala na inžinierske siete, ktoré sa budú realizovať v tejto 

lokalite a či tam bude aj plyn. 

Starosta uviedol, že dotiahnutá bude voda a elektrina, s plynom sa neuvažuje, pretože 

plyn predražuje každý pozemok o 2,- EUR/1 m ² a od roku 2020 musia byť rodinné domy 

postavené v energetickej triede A1, ktorá sa dosiahne tým, že je v dome tepelné čerpadlo 

alebo fotovoltaika na streche a v tom momente je plyn bezpredmetný.  

P. Ing. Baginová sa informovala, či žiadatelia o pozemky vedia o tom, že tam nebude 

plyn. 

Starosta uviedol že každého, kto žiada o pozemky o tom informuje. 

 

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť, zaželal všetkým krásne 

vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

d.a.h. 

 

Zapisovateľka    Overovatelia    Starosta obce 

 

 

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

Mgr. Martina Hulínková  Katarína Imrichová   Mgr. Daniel Juráček 

 

      

 

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

     Ing. Michal Kozic 

 

 


