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Zápisnica 1/2018 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 28. februára 2018 

v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. 

 

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

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

Neprítomní: Katarína Imrichová 

Overovatelia: Tomáš Janega, 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, aby sa doplnil do programu bod č.3. Správa o hospodárení Obce Bošáca 

k 31.12.2017 a Správa o hospodárení Základnej školy s materskou školou Ľ.V.Riznera 

Bošáca k 31.12.2017, bod č. 4 Úprava Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2017 a Úprava 

Rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca na rok 2017, bod č. 5 

Schválenie a prerokovanie odmien poslancov a členov komisií.   

Starosta dal hlasovať za program zasadnutia v zmysle navrhnutej úpravy. 

 

 Program zasadnutia:  

1. Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  13.12.2017  

2. Žiadosti FO a PO 

3. Správa o hospodárení Obce Bošáca k 31.12.2017 a Správa o hospodárení Základnej školy 

s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca k 31.12.2017 

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

materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca na rok 2017 

5. Schválenie a prerokovanie odmien poslancov a členov komisií   

6. Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2018 O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania ovzdušia 

7. Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bošáca 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca za rok 2017 

9. Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Bošáca na rok 

2018 

10. Prerokovanie a schválenie projektov 

11. Prerokovanie a schválenie nefinančného vkladu do Trenčianskych vodární a kanalizácií. 

12. Schválenie zmlúv, informovanie o zmluvách 

13. Pripomienky poslancov OZ a starostu obce 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

BOD č.1 
Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  13.12.2017 

 
Zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia dostali poslanci spolu s pozvánkou na 

zasadnutie. 
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P. Bc. Mihala sa informoval na zistenie ponúk ohľadom prenájmu zametacieho 

vozidla.  

Starosta uviedol, že predbežne rokoval s firmou, ktorá nám  dodala vozidlo. Platiť by 

sa pri prenájme malo za pohonné hmoty, zamestnanca, a 1 hod. vozidla práce (približne  25 

€).  

 

BOD č.2 
Žiadosti FO a PO 
 

A/ 

Žiadosti o zníženie poplatku za komunálny odpad 

 

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča podľa § 6, ods. 3, písm. b) VZN 4/2017 poplatok 

znížiť o  50%, ak má poplatník, ktorý je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

so sprievodcom už uplatnené zníženie poplatku z uvedeného dôvodu z predchádzajúceho 

zdaňovacieho obdobia a nedošlo u neho k žiadnej zmene a schváliť zníženie o 50 % pre 

žiadateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č.1 tejto zápisnice. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.1/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) zníženie poplatku za komunálny odpad o 50 % pre poplatníkov, ktorí sú držiteľmi  

preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľa preukazu fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom  a majú  už uplatnené zníženie poplatku z 

uvedeného dôvodu z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia a nedošlo u nich k žiadnej 

zmene, 

b ) zníženie poplatku za komunálny odpad o 50 % pre poplatníkov, ktorí sú uvedení v Prílohe 

č.1 zápisnice č.1/2018 zo dňa 28.2.2018. 

 

B/ 

Žiadosť Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť o poskytnutie finančného príspevku. 

 

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča schváliť príspevok vo výške 50 EUR. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 
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Uznesenie č.2/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje poskytnutie finančného príspevku 

z Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2018 Únií nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základnej 

organizácií č.58 Nové Mesto nad Váhom vo výške 50 €. 

 

C/ 

Žiadosti o odpustenie poplatkov za prenájom sály kultúrneho domu 

 

 Žiadosti o odpustenie poplatkov za prenájom sály kultúrneho domu boli doručené od 

Základnej organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska Bošáca, Obecného športového klubu 

Bošáca a Dobrovoľného hasičského zboru obce Bošáca. 

 

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča všetkým organizáciám schváliť odpustenie 

poplatku za prenájom a aj spotrebované energie. Uviedol, že výročné členské schôdze sa 

organizujú raz za rok a ide o organizácie, ktoré svoju činnosť vykonávajú na dobrovoľníckej 

báze  a sú napojené na obecný rozpočet.   

Starosta navrhol, aby Jednote dôchodcov bol odpustený poplatok za prenájom sály 

a spotrebované energie. Podotkol, že čo sa týka ostatných organizácií navrhuje, aby sa 

odpustil iba poplatok za prenájom sály, aby sa nestalo, že budú o odpustenie všetkých 

poplatkov žiadať všetci čo si sálu prenajmú. Poznamenal. že týmto spôsobom si aspoň všetci 

uvedomia, aké sú náklady na prevádzku kultúrneho domu.  

 P. Ing. Baginová uviedla, že by sa mal ostatným organizáciám odpustiť len poplatok 

za prenájom sály, pretože obec im poskytuje dostatok finančných príspevkov z rozpočtu. 

Starosta poznamenal, že by oslobodenie všetkých organizácií mohlo byť skôr upravené 

v cenníku alebo smernici. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.3/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Základnej organizácií Jednoty 

dôchodcov Slovenska Bošáca, odpustenie poplatku za prenájom a energie kultúrneho domu 

v Bošáci počas akcie konanej dňa 2.2.2018. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.4/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) Dobrovoľnému hasičskému zboru  Bošáca, odpustenie poplatku za prenájom 

kultúrneho domu v Bošáci počas akcie konanej dňa 25.11.2017. Poplatky za energie budú 

uhradené. 

b) Obecnému športovému klubu Bošáca, odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho 

domu v Bošáci počas akcie konanej dňa 24.2.2018. Poplatky za energie budú uhradené. 
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D/ 

Žiadosť o pridelenie bytu 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť o pridelenie bytu od p. Anny Beňovej bytom 

Bošáca 292. Uviedol, že momentálne nie je voľný žiadny byt a žiadosť sa môže zaradiť do 

poradovníka. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.5/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zaradenie žiadosti od p. Anny Beňovej, 

bytom Nová Bošáca 292 do poradovníka o pridelenie obecného bytu. 

 

E/ 

Žiadosti o pridelenie pozemku v Lokalite Pod Stráňami 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosti o pridelenie pozemkov. Žiadosti budú zaradené 

do poradovníka. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.6/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie žiadosti o odkúpenie pozemku od  

     - Mário Bača, bytom Holubyho 2112/6, Nové Mesto nad Váhom 

- Dominika Mikušková, bytom Zemianske Podhradie 57 

- Jaromil Košnár, bytom Partizánska 381/27, Myjava 

- Tomáš Kaššovic, bytom Bošáca 61 

- Stanislav Gudymčuk, bytom Zemianske Podhradie 63 

- Martin Tinka a Katarína Tinková, bytom Benkova 1264/4, Nové Mesto nad Váhom 

- Dagmar Zbinden, bytom Bošáca 212 

b) zaraďuje žiadosti do poradovníka. 

 

 

F/ 

Žiadosť o odkúpenie pozemku  

  

 Starosta informoval poslancov, že p. Ing. Viazanková dala zamerať pozemky na 

Zabudišovej. Poznamenal, že pôvodne sa dohodlo, že obec zaplatí geometrický plán. P. Ing. 

Viazanková navrhla, že geometrický plán uhradia oni a chceli by vedieť, či by obec znížila 

sumu za ktorú sa im pozemok odpredá. Podotkol, že výmera pozemkov (rozdiel 

v nadobúdaných) je malá a náklady na geometrický plán sú vyššie než suma za ktorú by sa 

pozemok odpredal. Na obec by sa previedla časť pozemkov pod cestou. Rozdiel 

v nadobudnutých pozemkov by doplatili.  
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 P. Zámečníková uviedla, že pozemok, ktorá obec bude zamieňať je vo svahu a nedá sa 

na nič využiť a súhlasí s týmto návrhom. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.7/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) ruší písm. b) Uznesenia č. 138/2017 zo dňa 13.12.2017, 

b) schvaľuje vyhotovenie geometrického plánu na náklady p. Ing. Silvie Viazankovej 

a Martina Viazanka,  

b) schvaľuje doplatiť rozdiel v nadobudnutých pozemkoch 2,- 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. 

 

G/ 

Sťažnosť rod. Kuželíková 

 

 P. PaedDr. Kuželík (z pléna) sa informoval, či bude doručené nejaké stanovisko od 

obce ohľadom ich vyjadrenia. 

Starosta uviedol, že bude doručené stanovisko k poslednému listu ohľadom toho, či žiadala 

cateringová firma alebo rod. Fraňová obec o povolenie organizovať takéto akcie. Uviedol, že 

ohľadom tejto situácie sa zisťovali informácie a obec v tomto prípade, môže fungovať ako 

mediátor tohto sporu. Od obce povolenie nedostali a ani oň nežiadali, ale ak ju robia ako 

súkromnú akciu nie je to potrebné. Uviedol, že v prípade, že akcie organizujú ako právnická 

osoba, tak je možnosť nahlásiť túto situáciu na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

ktorí sú povinní prísť a zmerať hladinu hluku. V prípade, že akciu však organizujú ako 

fyzická osoba, hygiena nemá právo prísť a merať hladinu hluku. Podotkol však, že všetci sú 

povinný dodržiavať nočný pokoj po 22:00 hod. Uviedol, že momentálne jediné čo môže obec 

spraviť je, že obec nebude vykonávať civilné obrady v priestoroch zeleného dňa pokiaľ sa 

daná situácia nevyrieši. Poznamenal, že záujemcov o zorganizovanie svadby upozorňuje na 

danú situáciu. Uviedol, že niektoré sobáše boli dohodnuté ešte predtým, než sa o tejto situácii 

vedelo. Ďalší faktor, ale je, že v prípade, že pôjde o cirkevné sobáše, alebo ak sa budú obrady 

vykonávať v sobášnej sieni tak sa nezabráni tomu, aby sa oslavy konali v Zelenom dni. Mali 

by sa tam konať akcie, ktoré by končili o 22:00, čo zas nemôžeme rod. Fraňovú nútiť. 

Najlepším riešením by bolo, aby sa stretli všetky zúčastnené strany a nájsť také riešenie, aby 

boli spokojné obe strany. 

 

H/ 

Pripomienka p. Brezovák Ján 

  

 P. Brezovák Ján (z pléna) sa informoval na situáciu ohľadom stretnutia s poslancami 

na vybudovanie schodov na javisku na uskladnenie kulís.  

 P. Bc. Mihala, p. Kopunec uviedli, že sa rozprávali o tejto možnosti s viacerými 

členmi divadelného súboru a tí nesúhlasia, aby sa kulisy skladovali pod javiskom. Ďalej 

uviedli, že treba brať do úvahy aj bezpečnosť účinkujúcich. 
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Starosta poznamenal, že výška by bola 5 m a nevie si to z hľadiska bezpečnosti predstaviť.   

Priestory pod javiskom sú vlhké a kulisy by sa mohli zničiť, navrhol, aby sa upravil priestor 

pri kotolni a kulisy sa umiestnili tam.  

 P. PaedDr. Bradáč navrhol, aby a tam poslanci išli pozrieť a na základe toho sa 

rozhodli.  

 P. Kochan (hl. kontrolór) uviedol, že javisková technika podlieha normám a pred 

takýmto zásahom je potrebné požiadať o vyjadrenie odborníkov. Uviedol, že keď sa prerábali 

svetlá na javisku, tak sa muselo vyjadriť aj Ministerstvo kultúry. 

Starosta uviedol, že pri takomto zásahu by bolo potrebné, aby sa k tomu vyjadril aj 

bezpečnostný technik. Súhlasil, aby sa uskutočnilo stretnutie poslancov.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.8/2018 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby sa dňa 14.3.2018 o 18:00 hod. uskutočnilo 

stretnutie poslancov, za účelom obhliadky kultúrneho domu v Bošáci a nájdenie možnosti 

uskladnenia divadelných kulís. 

 

CH/ 

Informácia – p. Wittkay Ján 

 

 P. Wittkay Ján poďakoval v mene p. Ing. Jána Lipianskeho PhD., predsedu Jednoty 

dôchodcov Slovenska, poslancom a starostovi za spoluprácu a podporu základnej organizácií.  

Starosta uviedol, že môže za všetkých povedať, že ďakuje za to, že Jednota dôchodcov v obci 

funguje a podieľa sa na rozvoji obce. 

 

I/ 

Pripomienky p. Kusendu Slavomíra 

 

 P. Kusenda Slavomír (z pléna) navrhol, aby sa na toaletách v kultúrnom dome osadili 

madlá a vešiaky.  

Starosta uviedol, že sa bude touto pripomienkou zaoberať. 

 

 P. Kusenda  (z pléna) sa informoval, či obec má nejaké výhody z toho, že je členom 

miestnej akčnej skupiny. 

Starosta uviedol, že obec momentálne nemá z toho žiadne výhody, ale ani nevýhody. MAS 

nebola podporená, ale podalo sa odvolanie a čaká sa na rozhodnutie.  

P. PaedDr. Bradáč uviedol, že obec je vďaka MAS-ke propagovaná. 

Starosta uviedol, že sa môžeme vďaka MAS prezentovať na rôznych veľtroch cestovného 

ruchu, kedy náklady sú preplácané.  

 P. Kusenda  (z pléna) sa informoval, či je možné vybaviť zľavu na pobyt v kúpeľoch 

v Trenčianskych Tepliciach.  

Starosta uviedol, že zľave je poskytovaná iba v mesiacoch január a február. 

 

BOD č.3  
Správa o hospodárení Obce Bošáca k 31.12.2017 a Správa o hospodárení Základnej 

školy s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca k 31.12.2017 
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Správu o hospodárení Obce Bošáca k 31.12.2017 a Správu o hospodárení Základnej 

školy s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca k 31.12.2017 dostali poslanci v podkladoch 

pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

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

obecného majetku, ktorá odporúča obe správy vziať na vedomie. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.9/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie Správu o hospodárení Obce Bošáca k 31.12.2017, 

b) berie na vedomie Správu o hospodárení Základnej školy s materskou školou Ľ.V.Riznera 

Bošáca k 31.12.2017. 

 

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

materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca na rok 2017 
 

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

materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca na rok 2017 dostali poslanci v podkladoch pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

Starosta uviedol, že ide o úpravy k uzatvoreniu roka, rozpočet obce sa v zmysle 

predchádzajúceho zasadnutia OZ berie na vedomie a školský sa schvaľuje. 

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča návrhy úprav schváliť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č. 10/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) schvaľuje Úpravu Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2017, 

b) schvaľuje  Úpravu Rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ľ. V. Riznera. 

 

BOD č.5 
Schválenie a prerokovanie odmien poslancov a členov komisií   
 

 Návrh odmien poslancov, členov komisií a členov ZPOZ dostali poslanci 

v podkladoch pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

Starosta uviedol, že Návrh odmien bude prílohou zápisnice zo zasadnutia. Odmeny sú 

vypočítané v zmysle prijatých zásad. 
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Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.11/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje výšku odmien poslancov, členov 

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

sú uvedené v Prílohe č.2 Zápisnice č.1/2018 zo dňa 28.2.2018. 

 

BOD č.6 
Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2018 O poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 
 

 Návrh VZN č. 1/2018 O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania ovzdušia dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie.  

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča návrh VZN schváliť bez pripomienok. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.12/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

1/2018 O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia, tak 

ako bolo predložené poslancom na zasadnutie OZ bez pripomienok. 

 

BOD č.7 
Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bošáca 

 
 Návrh VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bošáca dostali poslanci v podkladoch na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

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

správu obecného majetku, ktorá odporúča návrh VZN schváliť bez pripomienok. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.13/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bošáca, tak ako bolo predložené poslancom na zasadnutie 

OZ bez pripomienok.  
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BOD č.8 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca za rok 2017 
 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca za rok 2017 dostali 

poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

P. Bc. Mihala sa informoval na uznesenie, ktoré je uvedené vo správe a nebolo 

splnené -  predpoklad detí pre obdobie nasledujúcich rokov. 

Starosta uviedol, že predpokladaný počet je narátaný a bude zaslaný poslancom. 

P. Kochan (hl. kontrolór) uviedol, že je potrebné zvážiť realizáciu projektu materskej 

škôlky a tak, ako povedal p. Bradáč demografický vývoj smeruje k tomu, že počet detí by mal 

klesať, na druhej strane sa rozbieha výstavba v Lokalite Pod Stráňami, kde je predpoklad, že 

počet detí bude narastať. Ďalej poznamenal, ešte k úprave rozpočtu, že by bolo vhodné aby sa 

úpravy robili čo najmenej, taktiež si treba byť vedomý toho, že obec má prijatý úver a treba aj 

podľa toho plánovať všetky investičné akcie.  

Starosta informoval, že čo sa týka úveru obec je vo veľmi dobrej finančnej kondícií a problém 

so splácaním by nemal byť.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.14/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra 

Obce Bošáca za rok 2017. 

 

 

BOD č.9 
Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Bošáca 

na rok 2018 

 
 Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Bošáca na rok 2018 dostali poslanci 

v podkladoch na zasadnutie. Zasadnutie sú naplánované tak, aby sa stíhali všetky dôležité 

termíny, či už pri schválení VZN alebo Záverečného účtu. V prípade potreby sa zvolajú ďalšie 

zasadnutia. Uviedol, že tento rok budú aj komunálne voľby, čiže bude treba zvolať 

ustanovujúce zasadnutie.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.15/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Plán zasadnutí, tak ako bol predložený 

poslancom na zasadnutie. 

 

BOD č.10 
Prerokovanie a schválenie projektov 
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A/ 

Materská škola 

 

Starosta informoval poslancov, že žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie škôlky 

nebola podporená. Momentálne je potrebné vyriešiť ako budeme ďalej postupovať. 

Vzhľadom na to, že nasledujúci rok by nemal byť a taký veľký počet detí. Môže sa škôlka 

postaviť už teraz, ale môže sa stať, že nebudeme mať peniaze na vybudovanie infraštruktúry 

v Lokalite Pod Stráňami. Uviedol, že dal naceniť firmám, koľko by stálo rozšírenie škôlky 

a to či už ako drevostavbu, murovanú stavbu alebo je nová možnosť z panelov.  Do budúceho 

zasadnutia budú predložené informatívne cenové ponuky.  

 Starosta sa informoval na počet detí, ktoré by mali nastúpiť do základnej školy. 

 P. Mgr. Záhorová (riaditeľka ZŠ s MŠ) uviedla, že by malo odísť zo škôlky 11 detí.  

Starosta uviedol, že zistí koľko by mali prijímať detí v materskej škôlke v Zemianskom 

Podhradí, pretože v prípade potreby môžu deti navštevovať aj tam škôlku.  

 P. PaedDr. Bradáč navrhol, či by nebolo možné prostredníctvom Združenia miest a 

obcí Slovenska navrhnúť, aby sa zmenila legislatíva v technických požiadavkách na 

prevádzku materských škôl, pretože to spôsobuje najväčšie problémy s nedostatočnou 

kapacitou.  

Starosta uviedol, že to môže navrhnúť, ale nemyslí si že to bude mať úspech. 

 P. Ing. Baginová uviedla, že ak chceme budovať modernú obec rozširovať výstavbu, 

tak ľudia, ktorí sa prisťahujú do obce očakávajú istú kvalitu a úroveň života a škola, škôlka, 

lekári sú základom a treba si stanoviť priority.  

 

B/ 

Lokalita Pod Stráňami 

 

 Starosta informoval poslancov, že je vyhotovený polohopis a výškopis. Čo sa týka 

vodovodu Trenčianske vodárne a kanalizácie nemajú problém s napojením, čo sa týka 

elektriny je situácia komplikovanejšia, pretože chodník vzadu je úzky, napojené to bude 

z trafostanice pri ihrisku a išlo by sa zadom, kde by sa vybudovala ďalšia trafostanica. Čo sa 

týka cesty, treba doriešiť výjazd na „Zámečníkovci“, pretože ak tam nebudú vychádzať 

dostatočné metre a polomery, bude sa tam dať spraviť len jednosmerka.  

 P. Ing. Baginová navrhla, či by z hľadiska bezpečnosti nebolo lepšie aby tam bola iba 

jednosmerka a radšej širší chodník.  

Starosta uviedol, že aj to je jedno z riešení, jednosmerka by však musela byť tak, že by sa 

z cesty vychádzalo, aby autá nestáli na hlavnej ceste. Cesta by bola len pre osobné vozidlá.  

Starosta informoval poslancov, že čo sa týka odpredávania, tak prednostné právo by mali tí, 

ktorí majú možnosť odkúpenie pozemku v zmluve, potom tí ktorí si pozemok nechávajú 

a prispievajú na siete a nasledovať budú žiadatelia v poradovníku. Zámerom je, že pri ceste by 

sa vybudovala jedna alebo dve bytovky.  

 P. PaedDr. Bradáč uviedol, že je potrebné predísť tomu, aby sa pozemky len skúpili 

a potom sa na nich nestavalo. 

Starosta uviedol, mladým ľuďom by sa to odpredalo za režijné náklady, ale s tou podmienkou, 

že do určitej doby, by tam museli byť postavené rodinné domy. Je to z toho dôvodu, že aj 

elektrikári si budú klásť túto podmienku. V prípade, že by tie pozemky chceli predať, tak 

bude treba doplatiť trhovú cenu, alebo sa stanoví pevná cena. 

 

C/ 

Pódium za sokolovňou 
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 Informácie o projekte dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie.  

Starosta uviedol, že v rámci projektu by sa za sokolovňou vybudovalo pódium 

a zorganizovalo spoločné kultúrne podujatie s Obcou Březová. Výška nákladov, ktorá bola 

uvedená aj v žiadosti je 35 195,47 z toho 5 % sú náklady obce. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.16/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Kultúrne dedičstvo 

našich predkov“ 

b) zabezpečenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie malého projektu vo výške 

rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

pomoci. 

 

D/ 

Detské ihrisko 

 

Informácie o projekte dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

 Starosta uviedol, že ide o dotáciu v rámci Podpory rozvoja športu na rok 2018. 

V rámci projektu by sa obnovilo detské ihrisko pri bare. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.17/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Obnova detského 

ihriska v obci“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu.  

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

E/ 

Športové vybavenie pre OŠK 

 

Informácie o projekte dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

Starosta uviedol, že ide o dotáciu v rámci Podpory rozvoja športu na rok 2018. Ide 

o zabezpečenie tréningových pomôcok a zariadenia pre Obecný športový klub Bošáca. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 
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Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.18/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Športové 

vybavenie pre obecný športový klub“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu.  

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

F/ 

Prechody pre chodcov 

 

Informácie o projekte dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

Starosta uviedol, že momentálne je v obci 6 prechodov pre chodcov. Išlo by osadenie stĺpov 

a vrchného nasvietenia prechodov. Pôvodne sa uvažovalo aj o osadení svetiel na cestu, ale po 

nacenení sa zistilo, že v rámci dotácie, by sa veľa prechodov nespravilo.  

P. Bc. Mihala sa informoval z čoho by boli stĺpy napájané. 

Starosta uviedol, že z verejného osvetlenia. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.19/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Zvýšenie 

dopravno – bezpečnostnej situácie v obci Bošáca“ realizovaného v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu.  

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

G/ 

Hasičské zbrojnice 

 

 Starosta informoval poslancov, že minulý rok sa podali žiadosti o rekonštrukciu oboch 

hasičských zbrojníc. Uviedol, že žiadosti neboli podporené, lebo tam chýbala projektová 

dokumentácia. Projektové dokumentácie sa pripravujú.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 
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Uznesenie č.20/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 

hasičskej zbrojnice v obci Bošáca“ realizovaného v rámci Výzvy číslo VI. P HaZZ 2018 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky; 

b)zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu.  

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.21/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 

hasičskej zbrojnice Zabudišová“ realizovaného v rámci Výzvy číslo VI. P HaZZ 2018 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky; 

b)zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu.  

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

H/ 

Zberný dvor 

  

 Starosta informoval poslancov o projekte zberného dvora. V rámci vypracovania 

žiadosti je potrebné mať zrealizované verejné obstarávanie a vypracovanie žiadosti. 

Predbežná suma je  2 600,- EUR za verejné obstarávanie a 700,- EUR za vypracovanie 

žiadosti. V rámci projektu by sa zakúpil traktor, vlečku, ktorá bude mať kontajnery, ktoré 

budú môcť využívať aj IVECO a aj traktor, kontajnery a vybudovala spevnená plocha 

a vznikne rampa. Z projektu bolo vyradený drvič odpadov, pretože v legislatíve je stavebný 

odpad stále odpad a ak aj sa podrví, neberie sa to ako recyklovaný druh odpadu a nemôžeme 

ho použiť do vysýpania ciest.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenia č.22/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie zberného dvora v obci 

Bošáca realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33“,  

b)zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci; 
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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 26 576,79 EUR; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

 Starosta navrhol prijať uznesenie, aby sa v prípade potreby mohla upravovať suma 

v predchádzajúcom uznesení, max. však do výšky 30 000,- EUR. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č. 23/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje v prípade zmeny rozpočtu projektu 

úpravu Uznesenia č. 22/2018 pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok a to 

výšku spoluúčasti obce max do sumy 30 000,- EUR. 

 

 Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia – zmluva na verejné obstarávanie 

a vypracovanie žiadosti. 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.24/2018 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie zmluvy na realizáciu verejného 

obstarávania a vypracovania žiadosti projektu Rozšírenie zberného dvora v obci Bošáca. 

 

Starosta informoval poslancov, že projekt na obnovu tried v škole ešte stále nie je 

vyhodnotený. 

Starosta informoval poslancov, že je výzva aj na vybudovanie cyklociest. Do tejto 

výzvy sa obec zatiaľ nezapojila. 

 

BOD č. 11. 
Prerokovanie a schválenie nefinančného vkladu do Trenčianskych vodární a 

kanalizácií. 

 
 Starosta informoval poslancov o žiadosti Trenčianskych vodární a kanalizácií, aby sa 

vložil do ich majetku vodovod, ktorý obec budovala spolu s Ivanovcami a Melčicami – 

Lieskové. Vklad by sa realizoval na základe vypracovaného znaleckého posudku. Po 

konzultácií s pani Remšíkovou z TVK uviedol, že určite sa nebude do majetku vkladať 

vodovod, ktorý momentálne spláca obec Zemianske Podhradie.  

 

 P. Kochan (hl. kontrolór) sa informoval kto bude financovať vypracovanie posudku 

a náklady spojené s prevodom majetku. 

Starosta uviedol, že financovať si to bude TVK, pretože je to v ich záujme.  

 

Hlasovanie: 

za: 7 (z 8  prítomných)   proti:0   zdržali sa:1 (Ing. Baginová) 
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Uznesenie č.25/2018 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nepeňažný vklad vodárenského majetku do 

základného imania Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., so sídlom: Kožušnícka 4, 911 05 

Trenčín, IČO: 36 302 724 podľa znaleckého posudku, ktorý odsúhlasí TVK a.s. 

 

 P. Ing. Baginová uviedla, že sa zdržala z dôvodu že nemá všetky relevantné 

informácie a chcela by vedieť, aké z toho plynú výhody a nevýhody. 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0   zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.25/2018 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nepeňažný vklad vodárenského majetku do 

základného imania Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., so sídlom: Kožušnícka 4, 911 05 

Trenčín, IČO: 36 302 724 podľa znaleckého posudku, ktorý odsúhlasí TVK a.s. 

 

 Starosta k pripomienke p. Ing. Baginovej uviedol, že výhody sú, že TVK bude 

financovať všetky náklady s prevodom majetku, zvýši sa podiel v TVK a obec nebude musieť 

zodpovedať za škody, opravy a rekonštrukcie. Nevýhodou je, že obec príde o vodný zdroj 

a možnosť ovplyvniť, kto z neho bude čerpať vodu a kto nebude. Vzhľadom na to, že obec je 

tam tretinový vlastník, to nie je také nevýhodné. Starosta uviedol, že najlepším riešením by 

bolo keby TVK vráti celý vodovod obci, ktorá by ho prevádzkovala sama a suma za vodu by 

bola omnoho nižšia. 

 P. PaedDr. Bradáč uviedol, že treba si uvedomiť, že vodovodné potrubie je už staré 

a bude si vyžadovať opravu a obec by to potom musela financovať z vlastných zdrojov.  

Starosta uviedol, že rekonštrukcia vodovodu v obci by sa dala realizovať prostredníctvom 

dotácií, čo ale teraz nie je možné, pretože vodovod nie je obecný. 

 

BOD č.12 
Schválenie zmlúv, informovanie o zmluvách 
 

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

správu obecného majetku, ktorej boli predložené 3 zmluvy (AGRO – EKO group, s.r.o., Eko-

Smart, s.r.o., Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.). Komisia odporúča OZ predmetné 

zmluvy schváliť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia: 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.27/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Dohodu o skončení Zmluvy o odbere 

odpadu so spoločnosťou AGRO – EKO group, s.r.o., sídlo Nábrežná 45, Nové Zámky, IČO 

46717269. 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 
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Uznesenie č.28/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Zmluvu o odbere odpadu uzavretú 

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a 

doplnkov a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  so spoločnosťou Eko-Smart, s.r.o., sídlo 

Novozámocká 1453/24, Zvolen, IČO 45845026. 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.29/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje uzavretie Dodatku č. 6 k Zmluve č. 

1010292006 so spoločnosťou Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., sídlo Kostolné 390, 

IČO 34133861.  

 

 Starosta informoval poslancov o uzavretí zmluvy s p. Plesníkovou na pozemky pod 

cestou, ktorá ide so Zabudišovej smerom na Melčickú dolinu. Zmluva je na 1,- € na všetky 

pozemky. Taktiež informoval o odkúpení pozemkov v Lokalite Pod Stráňami – od. rod. 

Fraňovej a Kuckovej. 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.30/2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca:         

a) schvaľuje odkúpenie pozemkov: 

- parcela č. 5941/1 registra E-KN orná pôda o výmere 840 m², zapísaná na  LV č. 3434 

vlastnícky podiel 1/1 

- parcela č. 5942/1 registra E-KN záhrada o výmere 199 m², zapísaná na  LV č. 3434  

vlastnícky podiel 1/1 

- parcela č. 5942/2 registra E-KN záhrada o výmere 219 m², zapísaná na  LV č. 3434  

vlastnícky podiel 1/1 

- parcela č. 5941/2 registra E-KN orná pôda, zbytková výmera 50 m² z pôvodnej 

výmery 2297 m2, zapísaná na  LV č. 3434  vlastnícky podiel 1/1 

- novovzniknutá parcela č. 5941/16 registra C-KN zastavaná plocha o výmere 930 m², 

odčlenená z parcely č. 5941/2 zapísaná na LV č. 3434 podľa geometrického plánu č. 

43468608-111/17 zo dňa: 20.9.2017 úradne overené: Ing. Beáta Múčková,  Okresný úrad 

Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor.  

b) schvaľuje podpísanie zmluvy s Ľubošom Plesníkom, bytom Krivosúd Bodovka 11 

a Blankou Plesníkovou, bytom Krivosúd Bodovka 11. 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.31/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) schvaľuje odkúpenie pozemkov: 

 parcela č. 1228/1 registra C-KN orná pôda o výmere 186 m², zapísaná na  LV č. 3374 

 parcela č. 1228/2 registra C-KN orná pôda o výmere 112 m², zapísaná na  LV č. 3374 

 parcela č. 1228/5 registra C-KN orná pôda o výmere 104 m², zapísaná na  LV č. 3374 



17 

 

 parcela č. 1229/1 registra C-KN orná pôda o výmere 211 m², zapísaná na  LV č. 3374 

 parcela č. 1229/2 registra C-KN orná pôda o výmere 121 m², zapísaná na  LV č. 3374 

 parcela č. 1229/5 registra C-KN orná pôda o výmere 122 m², zapísaná na  LV č. 3374 

 parcela č. 1230/1 registra C-KN orná pôda o výmere 207 m², zapísaná na  LV č. 3374 

 parcela č. 1230/2 registra C-KN orná pôda o výmere 114 m², zapísaná na  LV č. 3374 

 parcela č. 1230/5 registra C-KN orná pôda o výmere 120 m², zapísaná na  LV č. 3374. 

b) schvaľuje podpísanie zmluvy s: 

 Fraňová Emília bytom Bošáca 230,  

 Juráčková Elena, bytom Estónska 5204/44, Bratislava - Podunajské Biskupice, 

 Fraňo Milan, bytom Istrijská 6079/12, Bratislava, 

 Fraňo Pavol, bytom Bošáca 230,  

 Kucková Emília, bytom Bošáca 230, 

 Fraňo Miroslav, bytom Zemianske Podhradie 129. 

 

Starosta informoval poslancov, že v minulosti bola podpísaná zmluva na pozemky od 

p. Brezulovej za 1,- €., kataster zmluvy vrátil, tak sa podpísal dodatok o zrušení zmluvy 

a podpísala sa nová darovacia zmluva na tieto pozemky. Je to poľnohospodárska pôda, 

záhrady ale najmä cesta smerom na Zabudišovú. 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.32/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) schvaľuje Dodatok č.1 k Zmluve č. 14/2017, 

b) schvaľuje Darovaciu zmluvu  s Brezulovou Ľudmilou, bytom Benkova 6, Nové Mesto nad 

Váhom a Ďuračkovou Emíliou, bytom Cibislavská 1025, Bánovce nad Bebravou. 

 

 

BOD č.13 
Pripomienky poslancov OZ a starostu obce 
 

 Starosta informoval poslancov, že časť obyvateľov pri pani Kosovej (Čaňovej) by 

chcela zrezať stromový porast pri potoku. Navrhol ,aby sa tam poslanci išli pozrieť v rámci 

stretnutia dňa 14.3.2018. 

 

Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.33/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje, aby sa poslanci dňa 14.3.2018 na 

svojom stretnutí zaoberali zeleni v ulici pri potoku.  

 

 Starosta informoval poslancov, že by bolo vhodné schváliť, aby počas víkendu kedy 

sú Bošácke hody sa nevykonávali civilné obrady, pretože to nie je z kapacitného 

a personálneho hľadiska možné. Uviedol, že v mestách je bežne schválené, že obrady sa budú 

vykonávať napr. len počas párneho víkendu a pod. 
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Hlasovanie: 

za: 8 (z 8  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.34/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje, aby počas víkendu, kedy sa konajú 

Bošácke hody sa nevykonávali civilné sobáše. 

  

 P. Ing. Kozic navrhol, aby sa opravili výtlky na cestách.  

Starosta uviedol, že je stále ponuka infražiariča, kde výhoda je v tom, že sa cesta nevyrezáva, 

ale starý asfalt sa nahrieva spolu s novým. Jedno takéto zariadenie stojí približne 7 000,- 

EUR. Ďalšou možnosťou je pracovať so studenou zmesou, kde by ale bolo potrebné kúpiť 

žabu a stroj na vyrezávanie cesty. Poznamenal, že v minulosti už komunikoval aj so 

starostami s okolitých obcí, aby sa zakúpil infražiarič, ktorý by využívali všetky obce.  

 P. Ing. Baginová, p. Kopunec uviedli, že za 7 000,- EUR by sa oplatilo, aby si obec 

infražiarič zakúpila aj sama a chceli vedieť, či je v tejto cene celé zariadenie potrebné na 

opravu ciest. 

 Starosta uviedol, že poslancom zašle cenové ponuky.  

 

 P. Ing. Kozic uviedol, že veľa ľudí si mýli chodníky a cesty so skladovacím priestorom 

a nechávajú si tam drevo na kúrenie a či by sa nedalo prijať nejaké VZN, kde by sa obmedzilo 

využívanie verejných priestorov na takéto účely. 

Starosta uviedol, že obce by si mali toto riešiť cez obecnú políciu a v zákone to nie je tak 

uvedené, že by sme mohli volať niekoho iného. Najlepším riešením by bolo začať dávať 

pokuty za parkovanie. 

 

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 

 

      

 

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

     Pavol Mizerák 

 


