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Zápisnica 1/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 20. februára 2019 v 

Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. 

Prítomní: Bc. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Ján Kaššovic, Róbert Kusenda, 

Bc. Jozef Mihala, Mgr. Jana Pöštenyiová, Lýdia Zámečníková 

Neprítomní: PaedDr. Daniel Bradáč 

Overovatelia: Bc. Martin Adámať, Lýdia Zámečníková 

Zapisovateľka: Mgr. Martina Hulínková 

 

Zasadnutie zahájil starosta obce, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že zasadnutie 

je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Ďalej upozornil 

prítomných, že zasadnutie zastupiteľstva je nahrávané. 

 

Starosta navrhol, aby sa zmenil bod zasadnutia a to nasledovne: 

-  vypustí sa bod č.8: Prerokovanie a schválenie VZN č.2/2019 o výške mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Bošáca z dôvodu, 

že nie je dostatok podkladov a 8. bod bude Prerokovanie a schválenie zmlúv.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh programu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 (z 7 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.1/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva s nasledovnou zmenou:  

a) ruší sa pôvodný bod č. Prerokovanie a schválenie VZN č.2/2019 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci 

Bošáca a nahrádza sa bodom Prerokovanie a schválenie zmlúv. 

 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bude nasledovný: 

1. Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  12.12.2018 

2. Voľba hlavného kontrolóra obce Bošáca 

3. Žiadosti FO a PO 

4. Správa o hospodárení Obce Bošáca k 31.12.2018, Správa o hospodárení Základnej školy 

s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 31.122018 

5. Úprava Rozpočtu Obce Bošáca k 31.12.2018 a Rozpočtu Základnej školy s materskou 

školou Ľ.V.Riznera Bošáca k 31.12.2018 

6. Správa hlavného kontrolóra Obce Bošáca k 31.12.2018 

7. Prerokovanie a schválenie VZN č.1/2019 na ochranu pred hlukom a vibráciami 

8. Prerokovanie a schválenie zmlúv  

9. Pripomienky poslancov OZ a starostu obce  
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BOD č.1 
Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  12.12.2018 

 
 P. Zámečníková informovala poslancov o náplne činnosti stavebnej komisie. Za 

členov navrhla z poslancov Bc. Martin Adámať, Ján Brezovák a z občanov Ing. Dušan Helík, 

Ing. Ján Koreň a Marián Kopunec. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 (z 7 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 

  

Uznesenie č.2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci:  

a) určuje náplň práce Komisie výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, 

lesného a vodného hospodárstva v zmysle návrhu predsedníčky komisie 

b) schvaľuje členov Komisie výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, 

lesného a vodného hospodárstva  

a. poslancov: Bc. Martin Adámať, Ján Brezovák 

b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Dušan Helík, Ing. Ján 

Koreň, Marián Kopunec  

 

P. Zámečníková informovala poslancov, že komisia sa stretla na základe uznesení 

z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva a prijala nasledovné stanoviská: 

-  odvodňovací kanál pri p. Ondráškovi v Šimarovciach: Návrh je, aby sa na konci rigolu a pri 

rohu ich domu urobil vpusť, kde ba sa voda potrubím zviedla do dažďovej kanalizácie.   

- osvetlenie uličky pri dome p. Heráka: Návrh je osadiť sa dva stĺpy, orezať  orechy a osadiť 

lampy.  

- parkovanie v základnej škole: Návrh je, aby sa odstavila plocha hotových parkovísk, ktoré 

sú pre zamestnancov školy a to na úrovni plynomeru smerom na budovu školy, odrezalo by sa 

tam z plota a vybudoval by sa tma vjazd do areálu a vyhádzalo by sa pri telocvični. Zo strany 

od telocvične, by sa odstránila časť múrika a dala by sa tam vybudovať plocha na parkovanie.  

Mgr. Pöštenyiová navrhla, aby sa odstránil celý plot a parkovalo sa pozdĺž celej telocvične. 

 

 P. Mgr. Pöštenyiová sa informovala na osadenie značky pri telocvični. 

P. Zámečníková uviedla, že by sa tam osadila značka, kde by ako hlavná cesta bola uvedená 

cesta smerom do Zemianskeho Podhradia. 

Starosta uviedol, že k týmto bodom bude potrebné prijať projektantov. Taktiež poznamenal, 

že bude aj finančne náročné vybudovať plochu po celej dĺžke. Dal hlasovať za návrh 

uznesenia. 

P. Bc. Mihala navrhol, aby sa určil termín realizácie vybudovania odstavnej plochy pri 

telocvični. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 (z 7 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.3/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 
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a) berie na vedomie pripomienky predsedníčky Komisie výstavby, územného 

plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva – Lýdie 

Zámečníkovej, 

b) odporúča, aby sa navrhnuté opatrenia zrealizovali, s tým že odstavná plocha za 

telocvičňou sa vybuduje do začiatku zimy 2019. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 (z 7 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.4/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje zabezpečiť označenie križovatky pri 

telocvični v zmysle návrhu dopravného inžiniera. 

 

BOD č.2 
Voľba hlavného kontrolóra obce Bošáca 
 

 Starosta informoval poslancov, že prihlášku na voľbu hlavného kontrolóra podali 3 

kandidáti. Prihlášky preskúmala komisia zložená z predsedov komisií pri OZ, ktorá 

konštatovala, že všetci splnili podmienky. Ďalej informoval poslancov o spôsobe voľby. Na 

zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej 

schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom 

kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb 

postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je 

zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v 

druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia – kandidáti na hl. kontrolóra obce Bošáca. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 (z 7 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.5/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje kandidátov p. Dušana Kochana, p. Jarmilu 

Konečníkovú a p. Mgr. Evu Zámečníkovú ako kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra obce 

Bošáca. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia – spôsob voľby hlavného kontrolóra 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 (z 7 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.6/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje takýto spôsob voľby hlavného kontrolóra obce 

Bošáca: 

a) hlasuje sa zdvihnutím ruky za zvoleného kandidáta, 

b) každý poslanec hlasuje za alebo sa môže zdržať hlasovania, 
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c) každý poslanec môže hlasovať v prvom kole volieb len za jedného z kandidátov 

a v druhom kole tiež len za jedného z kandidátov. To neznamená, že musia hlasovať 

v každom kole za toho istého kandidáta. 

 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia, aby hlavný kontrolór mohol vykonávať zárobkovú 

činnosť. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 (z 7 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.7/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci súhlasí, aby hlavný  kontrolór obce Bošáca, ktorý 

bude zvolený vo voľbách, podnikal alebo vykonával inú zárobkovú činnosť, bol členom 

riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť. 

 

Následne mali kandidáti možnosť prezentovať. Postupne vystúpili v abecednom poradí p. 

Dušan Kochan, Jarmila Konečníková a Mgr. Eva Zámečníková. 

Poslanci nemali na kandidátov žiadne otázky  a pristúpilo sa k samotnej voľbe. 

 

Starosta dal hlasovať za jednotlivých kandidátov. 

 

Za Dušana Kochana hlasovali dvaja poslanci: Brezovák Ján, Bc. Mihala Jozef  

Za Jarmilu Konečníkovú hlasovali piati poslanci: Bc. Adámať Martin, Bujnová Adela, 

Kaššovic Ján, Mgr. Pöštenyiová Jana, Zámečníková Lýdia. 

Za Mgr. Evu Zámečníkovú nehlasoval žiadny poslanec. 

Za hlavného kontrolóra obce Bošáca bola zvolená p. Jarmila Konečníková, ktorá v prvom 

kole získala nadpolovičnú väčšinu hlasov zo všetkých poslancov.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 (z 7 prítomných)  proti: 0    zdržali sa: 1 (Brezovák Ján) 

 

Uznesenie č.8/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci na základe výsledku volieb schvaľuje za hlavného 

kontrolóra obce Bošáca p. Jarmilu Konečníkovú. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia – mzda hlavného kontrolóra. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 (z 7 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.9/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje v zmysle ods. 1, § 18c Zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, plat hlavného kontrolóra obce Bošáca 

9,41 % zo súčinu priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2017 (954,- €) 

a násobku podľa ods. 1, § 18c Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, čo v podmienkach 

obce je 1,54 násobok.  
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 Po voľbe starosta obce poďakoval p. Dušanovi Kochanovi za vykonanú prácu vo 

funkcii hlavného kontrolóra. 

 

BOD č.3 
Žiadosti FO a PO 
 

A/ 

Žiadosti o odpustenie poplatkov za prenájom sály v KD 

 

Žiadosti o odpustenie poplatku za prenájom sály boli doručené od Dobrovoľného 

hasičského zboru Bošáca, Obecného športového klubu, Základnej organizácií Jednoty 

dôchodcov Bošáca a Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Bošáca. Organizácie si 

uhradia poplatky za spotrebované energie. 

P. Bc. Mihala predseda Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku 

informoval poslancov o stanovisku komisie, ktorá odporúča žiadosti schváliť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 (z 7 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.10/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje: 

a) Dobrovoľnému hasičskému zboru  Bošáca, odpustenie poplatku za prenájom 

kultúrneho domu v Bošáci počas akcie konanej dňa 26.1.2019. Poplatky za energie budú 

uhradené. 

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

domu v Bošáci počas akcie konanej dňa 23.2.2019. Poplatky za energie budú uhradené. 

c) Základnej organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska Bošáca, odpustenie poplatku 

za prenájom a energie kultúrneho domu v Bošáci počas akcie konanej dňa 13.12.2018 

a 15.2.2019.Poplatky za energie organizácia uhradí. 

d) Miestnemu spolku Slovenského červeného kríža Bošáca, odpustenie poplatku za prenájom 

kultúrneho domu v Bošáci počas akcie konanej dňa 16.2.2019. Poplatky za energie budú 

uhradené. 

 

B/ 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť o pridelenie bytu od. Lenky Mizerákovej, ktorá 

má už podanú žiadosť o pridelenie bytu na obecnom úrade, ale žiada ju doplniť o pridelenie 

väčšieho bytu, keďže v pôvodnej žiadala o pridelenie jednoizbového bytu. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 (z 7 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.11/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

a) berie na vedomie žiadosť o pridelenie bytu od p. Lenky  Mizerákovej, 



6 

 

b) schvaľuje doplnenie pôvodnej žiadosti prerokovanej na zasadnutí konanom dňa 

25.7.2016. 

 

C/ 

Žiadosť o finančný príspevok 

 

Starosta informoval poslancov o žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

z rozpočtu obce od Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základnej organizácií č.58.  

P. Bc. Mihala predseda Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku 

informoval poslancov o stanovisku komisie, ktorá odporúča schváliť príspevok vo výške 50,- 

EUR. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 (z 7 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.12/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci 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,- EUR. 

 

D/ 

Žiadosti o odkúpenie pozemku 

 

Starosta informoval poslancov o žiadostiach o odkúpenie pozemkov  od. p. Edity 

Juríkovej a Jany Malcovej. Ide o vysporiadanie pozemkov pod rodinnými domami. 

Po diskusii s poslancami sa žiadosti presunú na prerokovanie Komisii výstavby, 

územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 (z 7 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.13/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

a) berie na vedomie žiadosti o vysporiadanie pozemkov od p. Edity Juríkovej, a p. Jany 

Malecovej, 

b) posúva žiadosti na prerokovanie do Komisie výstavby, územného plánovania, 

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. 

 

E/ 

Žiadosti o zníženie poplatku za komunálne odpady. 

 

 P. Bc. Mihala predseda Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku 

informoval poslancov o žiadosti o zníženie poplatku za komunálny odpad. Komisia odporúča 

poplatok pre žiadateľa a spolu posudzovanú osobu znížiť o 50 %. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 
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Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.14/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zníženie poplatku o 50 % za 

komunálny odpad pre poplatníka v zmysle návrhu Komisie finančnej, sociálnej a pre správu 

obecného majetku.  

 

F/ 

Žiadosti o odkúpenie pozemkov v Lokalite Pod Stráňami 

 

Starosta informoval poslancov o žiadostiach v Lokalite Pod stráňami od p. Radky Matejíkovej 

a Kristíny Šimkovej a Ing. Matúša Rzavského.  

 

 

Uznesenie č.15/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

a) berie na vedomie žiadosť o odkúpenie pozemku v Lokalite Pod Stráňami od  

- Radky Matejíkovej 

- Kristíny Šimkovej a Ing. Matúša Rzavského 

b) zaraďuje žiadosť do poradovníka. 

 

G/  

Žiadosť o vedenie NN prípojky 

 

Starosta informoval poslancov o žiadosti od spoločnosti Slovak Telekom 

prostredníctvom spoločnosti MIKOM Servis s.r.o. o vedenie NN prípojky a vedenie 

inžinierskych sietí vo správe obce. Starosta navrhol, aby sa bezodplatne osadil na stožiar 

anténu alebo vykrývač pre potreby kamerového systému.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.16/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci vyhovuje žiadosti spoločnosti MIKOM SERVIS spol. 

s.r.o. Červeňáková 11, Bratislava za podmienky, že bude obce Bošáca povolené bezodplatne 

.osadiť v prípade potreby na daný stožiar anténu resp. vykrývač pre potreby kamerového 

systému.  

 

H/ 

Pripomienky p. Wittkaya Jána 

 

 P. Wittkay Ján (z pléna) sa poďakoval p. Mariánovi Kopuncovi za vybudovanie 

bezbariérového prístupu do kultúrneho domu. Poznamenal, že o vymaľovanie sa postará 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Bošáca. 

 P. Wittkay uviedol, že sa po Bošáci roznášajú reči, že počas komunálnych volieb 

neprebiehala dostatočná kontrola občianskych preukazov. Uviedol, že komunálne voľby 
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prebehli v zmysle zákona, občianske preukazy sa kontrolovali u každého voliča. Podotkol, že 

voliť mohli občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci a sú zapísaní v zozname voličov. 

V prípade, že občiansky preukaz nebol platný a v zozname voličov zapísaní boli, mohli voliť. 

Voliť mohli voliči aj na základe potvrdenia od polície, že nový občiansky preukaz sa vytvára. 

Podotkol, že počas volieb komisia dvom voličom neumožnila voliť, pokiaľ nepredložili 

doklad totožnosti. Uviedol, že ako predseda komisie môže čestne prehlásiť, že komunálne 

voľby prebehli v zmysle zákona a nekonalo sa tam nič protizákonné, nakoľko počas celých 

volieb boli prítomní aj dvaja pozorovatelia. 

 

 P. Wittkay Ján navrhol, aby sa doriešila situácia s Bošáckou reštauráciou, pretože 

reštaurácia mala slúžiť pre celú dolinu a nie tak ako funguje teraz. Poznamenal, že 

problémom je aj neporiadok, ktorý reštaurácia v kultúrnom dome vytvára. 

P. Zámečníková Lýdia uviedla, že mala v pláne na tomto zasadnutí navrhnúť, aby sa 

vypovedala zmluva s p. Ďurinom. Uviedla, že v kultúrnom dome by sa mohli konať mnohé 

akcie, pokiaľ by ľudia mali možnosť variť si tam sami. Uviedla, že chce, aby im bola daná 

výpoveď k najbližšiemu termínu v zmysle zmluvy.  

P. Kaššovic Ján uviedol, že o tomto sa už rokovalo o tom, či je pre obec výhodnejšie mať 

priestor prenajatý, alebo by bolo výhodnejším, aby sa kultúrny dom poskytoval ľudom.  

Viacerí poslanci v rámci diskusie súhlasili so zrušením nájomnej zmluvy. Ako dôvody uviedli 

nerentabilnosť pre obec, absencia prísalia pre obecné akcie a neustály neporiadok a smrad 

z uskladnených potravín a obec musí neustále upratovať toalety, chodbu vonkajšie schody 

a pod. Taktiež nesúhlasili s tým, že reštaurácia už slúži iba ako vývarovňa a nie ako 

reštaurácia. V zmluve bola uvedená výpovedná lehota 3 mesiace. Starosta po 

predchádzajúcich rozhovoroch s p. Ďurinom navrhol, aby sa výpovedná lehota predĺžila 

vzhľadom na to, že trvá dlho presunúť takúto prevádzku. Poslanci žiadali, aby bol kultúrny 

dom voľný najneskôr do konca júla. Zhodli sa, že p. Ďurinovi sa vyjde v ústrety, aby mal 

dostatok času na vybavenie si všetkých povolení, keďže aj spolupráca s ním v minulosti bola 

dobrá a predĺžia výpovednú lehotu na 5 mesiacov, s tým že výpoveď bude doručená najneskôr 

do 28.2.2019. Taktiež bude vyhotovený zápočet. 

  

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.17/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje: 

a) vypovedanie zmluvy o prenájme nebytových priestorov a odmene za služby spojené 

s užívaním nebytových priestorov č.14/2015 uzatvorená so spol. Z&J SK s.r.o., sídlo 

Bošáca 314, 913 07 Bošáca, IČO 50 040 235, 

b) vypovedanie zmluvy o prenájme nebytových priestorov a odmene za služby spojené 

s užívaním nebytových priestorov č.15/2015 uzatvorená so spol. Z&J SK s.r.o., sídlo 

Bošáca 314, 913 07 Bošáca, IČO 50 040 235, 

c) výpovednú lehotu v dĺžke 5 mesiacov.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (z 8 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 
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Uznesenie č.18/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci nariaďuje, aby výpoveď zmlúv uvedených 

v Uznesení č.17/2019 bola doručená do 28.2.2019. 

  

CH/ 

Pripomienky p. Kopunec Marián 

 

P. Marián Kopunec poďakoval p. Wittkayovi za pochvalu a navrhol, aby sa nad 

bezbariérovým prístupom vybudovalo osvetlenie. 

Starosta uviedol, že s tým sa počíta a osvetlenie sa vybuduje. 

 

I/ 

Pripomienky p. Kusenda Slavomír 

 

P. Kusenda Slavomír sa informoval na materskú škôlku, hasičské zbrojnice a Lokalitu Pod 

Stráňami. 

Starosta uviedol, sa pripravuje verejné obstarávanie na stavebnú časť škôlky, prístavba bude 

murovaná. Hasičské zbrojnice majú schválené dotácie a peniaze sú na účte. Eternitovú strechu 

zo zbrojnice bude dávať dole špecializovaná firma. Na rekonštrukcie bude taktiež prebiehať 

verejné obstarávanie. V Lokalite Pod Stráňami sú vytýčené v rámci polohopisu a výškopisu 

cesty. Sú naplánované stretnutia s dopravným inžinierom a inšpektorátom.  

P. Brezovák Ján mal pripomienku, aby sa pri tvorbe projektovej dokumentácie počítalo 

s vybudovaním dostatočného odvodnenia dažďovej vody. 

Starosta uviedol, že bez toho by projekty ani neboli schválené. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia – vzatie na vedomie pripomienok p. Wittkaya 

a Kusendu. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.19/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci berie na vedomie pripomienky p. Slavomíra Kusendu 

a p. Jána Wittkaya. 

 

J/ 

Pripomienka p. Kusendu Pavla 

 

P. Kusenda Pavol navrhol, aby sa zrekonštruovala stena obecného úradu, ktorá je od dvora p. 

Jurčáka. Navrhol, aby sa na prácach podieľali zamestnanci z úradu práce. 

Starosta uviedol, že p. Jurčák má v pláne to dobudovať. Čo sa týka prác, tak tie by vykonávala 

firma vzhľadom na to, že takéto práce si vyžadujú odborníkov. Navrhol, odkomunikovať 

opravy s p. Jurčákovou a v prípade, že by stenu neopravovali oni do dvoch rokov, tak by sa 

opravila fasáda na severnej strane úradu.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia – vzatie na vedomie pripomienok p. Wittkaya 

a Kusendu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (z 8 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 
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Uznesenie č.20/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci 

a) berie na vedomie pripomienku p. Pavla Kusendu, 

b) schvaľuje natiahnutie fasády na obecnom úrade, pokiaľ p. Jurčákova nezrealizuje do 

dvoch rokov výstavbu budovy. 

 

Starosta informoval poslancov, že k voľbe hl., kontrolóra je potrebné schváliť funkčné 

obdobie. 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.21/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje funkčné obdobie hlavného kontrolóra od 

1.3.2019 – 28.2 2025. 

  

BOD č.4 
Správa o hospodárení Obce Bošáca k 31.12.2018, Správa o hospodárení Základnej 

školy s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 31.122018 
 

Správu o hospodárení Obce Bošáca k 31.12.2018 a Správu o hospodárení Základnej 

školy s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 31.122018 dostali poslanci v podkladoch na 

zasadnutie. 

P. Bc. Mihala predseda Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku 

informoval poslancov o stanovisku komisie, ktorá odporúča správy vziať na vedomie bez 

pripomienok. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.22/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

a) berie na vedomie Správu o hospodárení Obce Bošáca k 31.12.2018, 

b) berie na vedomie Správu o hospodárení Základnej školy s materskou školou 

Ľ.V.Riznera Bošáca k 31.12.2018 
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BOD č.5 
Úprava Rozpočtu Obce Bošáca k 31.12.2018 a Rozpočtu Základnej školy 

s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca k 31.12.2018 

 
Úpravu Rozpočtu Obce Bošáca k 31.12.2018 a Rozpočtu Základnej školy s materskou 

školou Ľ.V.Riznera Bošáca k 31.12.2018 dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

P. Bc. Mihala predseda Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku 

informoval poslancov o stanovisku komisie, ktorá odporúča úpravy rozpočtu schváliť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.23/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje:  

a) Úpravu Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2018 k 31.12.2018 tak, ako bol predložený 

poslancom na zasadnutie, 

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

k 31.12.2018 tak, ako bol predložený poslancom na zasadnutie, 

 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.24/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje Úpravu Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2019 

k 20.2.2019 tak, ako bol predložený poslancom na zasadnutie. 

 

 

BOD č.6 
Správa hlavného kontrolóra Obce Bošáca k 31.12.2018 

 

Správu hlavného kontrolóra Obce Bošáca k 31.12.2018 dostali poslanci v podkladoch 

na zasadnutie. 

P. Bc. Mihala predseda Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku 

informoval poslancov o stanovisku komisie, ktorá odporúča určiť lehoty na odstránenie 

nedostatkov vytknutých v predmetnej správe (bod 4) resp. určí sa lehota na vybavenie 

odporúčania v bode 10 predmetnej správy. V bode 10 komisia odporúča vymáhať nedoplatky 

na dani z nehnuteľnosti v zmysle platných noriem a určila sa lehota. 

Pozn.: Bod 4 – sťažnosť na rušenie nočného pokoja,  

Bod 10: sumy za nedoplatky na Dani z nehnuteľnosti 

 

 
Starosta uviedol, že ohľadom sťažnosti dá poslancom stanovisko do ďalšieho zasadnutia OZ 

a poslancom sa poskytne zoznam neplatičov na dani z nehnuteľnosti. 

 



12 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.25/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

a) schvaľuje, aby sa správa o vyriešení pripomienky v bode 4 v Správe hlavného 

kontrolóra Obce Bošáca za rok 2018 predložila na najbližšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, 

b) schvaľuje predložiť zoznam neplatičov na miestnych daniach a poplatkoch na 

prerokovanie na najbližšom neformálnom zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva. 

 
 P. Kochan Dušan (hl. kontrolór) informoval o liste, ktorý mu bol doručený od 

predsedníčky Rady školy ZŠ s MŠ Bošáca. V liste sa uvádza, že podľa predsedníčky rady 

školy, starosta obce nedodržal lehoty v zmysle zákona a nevymenoval úspešného kandidáta 

do funkcie riaditeľa školy. Vzhľadom na to, dáva podnet na preštrenie voľby rady školy 

a považuje voľbu za neplatnú. 

V rámci diskusie vystúpili viacerí poslanci chceli vedieť, prečo nebola vymenovaná nová 

riaditeľka školy  a na celkovú situáciu, ktorá je momentálne v základnej školy.  

Starosta uviedol k voľbe rady školy stanovisko za zriaďovateľa: nová riaditeľka školy 

vymenovaná bola, ale požiadala o odklad nástupu do funkcie. Vo výberovom konaní bol 

uvedený predpokladaný dátum nástupu od 1.1.2019. Vzhľadom na to, že odchádzajúca 

riaditeľka nepredĺžila zmluvu zástupkyni, škola nemala ani riaditeľku a ani zástupkyňu. Po 

dohode s učiteľkami bola dočasne poverená vedením školy Mgr. Kusendová a zástupkyňou sa 

stala Mgr. Kuželíková. Vzhľadom na to, že p. Mgr. Fabian Kusovská by nastúpila 1. marca, 

nechceli sme aby sa deťom neustále menili učitelia, dohodlo sa, že sa dokončí školský rok. 

Uviedol, že rade školy dal na vedomie, že schvaľuje a berie na vedomie výsledok voľby 

riaditeľa. Riaditeľka vymenovaná bola. Uviedol, že práve predsedníčka Rady školy porušila 

zákon tým, že konala bez toho, aby to mala schválené Radou školy (rozposielanie listov na 

úrady) a bez toho aby komunikovala so zriaďovateľom. Taktiež bol porušený zákon tým, že 

v rade školy bol delegovaný člen, ktorý vôbec nemohol byť delegovaný a to za rodičov bol 

delegovaný zamestnanec školy a toto si predsedníčka rady školy taktiež neustrážila. 

K tejto pripomienke prebehla takmer hodinová búrlivá diskusia, kde viacerí poslanci 

predložili pripomienky k situácií v škole. Dospelo sa k záveru, že túto situáciu zastupiteľstvo 

nevyrieši a bude sa situácia v škole sledovať.  

 

P. Bc. Mihala Jozef uviedol, že sa neprijalo uznesenie  k správe hlavného kontrolóra.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (z 8 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 
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Uznesenie č.26/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra Obce 

Bošáca za rok 2018. 

 

BOD č.7 
Prerokovanie a schválenie VZN č.1/2019 na ochranu pred hlukom a vibráciami 
 

Návrh VZN č.1/2019 na ochranu pred hlukom a vibráciami dostali poslanci 

v podkladoch na zasadnutie. 

P. Bc. Mihala predseda Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku 

informoval poslancov o stanovisku komisie, ktorá k danému VZN záväzné stanovisko 

neprijala. 

P. Mgr. Pöštenyiová Jana navrhla, aby vo VZN neboli použité slová a pod. a aby bolo VZN 

konkrétnejšie a presne špecifikované. Taktiež uviedla, že jej pripadá zbytočné prijímať toto 

VZN, keď je to isté uvedené vo vyhláške a obec nemôže vydať VZN vo veciach, ktoré 

upravuje zákon. 

Starosta uviedol, že návrh prijať toto VZN je z dôvodu, aby obec mala nejakú právomoc ako 

v tejto veci konať, keďže na základe VZN môže, čo aj obci bolo odporučené.  

 

Do diskusie v rámci tohto bodu sa okrem poslancov, ktorí vyslovili súhlas alebo nesúhlas 

s VZN, zapojila aj rod. Fraňová, Adamaťová a p. PaedDr. Kuželík, ktorí sa vyjadrili ku 

konfliktu ohľadom rušenia nočného kľudu v priestoroch Zeleného dňa. 

V rámci diskusie poslanci nezaujali žiadne stanovisko.  

 

Na základe návrhu p. Mgr. Pöštenyiovej sa v návrhu VZN upraví  v § 2 bod 2. – odstráni sa 

slovné spojenie a pod. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 (z 8 prítomných)    

proti: 3 (Bc. Adamáť, Kaššovic, Mgr. Pöštenyiová)    

zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č.27/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje VZN č.1/2019 na ochranu pred hlukom 

a vibráciami s nasledujúcou zmenou: 

a) v § 2 bode 2 sa odstráni spojenie a pod. Bod bude znieť nasledovne: Občanom 

obce, jeho návštevníkom, podnikateľským a iným subjektom je zakázané rušiť 

nočný kľud akýmikoľvek hlasovými, zvukovými a svetelnými prejavmi, ako 

spevom produkovanou a reprodukovanou hudbou, hlukom motorov áut a strojov, 

výbušninami, signálnymi a osvetľovacími svetlicami. Zákaz sa netýka činností 

úpravy a čistenia komunikácií, ich zimnej údržby, odstraňovania havárií 

inžinierskych sietí, ktoré nie je možné vykonať v inom čase. 
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BOD č.8 
Prerokovanie a schválenie zmlúv  
 

Starosta informoval poslancov o potrebe uzatvorenia zmluvy na vypracovanie projektovej 

dokumentácie na infraštruktúru v Lokalite Pod Stráňami. Starosta uviedol, že výberové 

konanie sa realizovalo na jeseň 2018.  

P. Mgr. Pöštenyiová Jana sa informovala, aké náklady okrem tých uvedených v projektovej 

dokumentácie ešte budú.  

Starosta uviedol, že polohopis, výškopis a ostatné náklady budú podľa toho, čo určia dotknuté 

orgány a inštitúcie (hygiena, hasiči....). V tejto chvíli nevie povedať čo presne to bude.  

P. Kaššovic Ján sa informoval, či netreba zmeniť územný plán, ak v tejto lokalite nebude 

plynofikácia. 

Starosta uviedol, že netreba. 

P. Bc. Mihala predseda Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku 

informoval poslancov o stanovisku komisie, ktorá odporúča zmluvu schváliť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.28/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje Zmluvu o dielo č.1/2019 so spol. 

REYMAX, s.r.o., Hrádok 409, 916 33  Hrádok, IČOn47 591 439 na vypracovanie projektovej 

dokumentácie infraštruktúry pre IBV v Lokalite Pod Stráňami. 

 

BOD č.9 
Pripomienky poslancov OZ a starostu obce  
 

A/ 

Starosta navrhol, aby sa na zametacie vozidlo zakúpili ďalšie komponenty: posýpač, korbu, 

odstavné nohy, odstavný hák, predný nadstavec na zariadenia. Suma by bolo okolo 5 000,- 

EUR. Podotkol, však že nevie či je táto suma z DPH, alebo bez DPH, ak by táto suma 

narástla, tak by sa kúpa zrušila.  

 

Uznesenie č.29/2019 

 Obecné zastupiteľstvo  Bošáci schvaľuje 

a) zakúpenie zariadení na zametacie vozidlo HAKO CITY MASTER 1250 a to: posýpač, 

korbu, odstavné nohy, odstavný hák, predný nadstavec na zariadenia. 

b) pred zakúpením bude starosta poslancov informovať mailom o konečnej sume. 

 

B/ 

P. Kaššovic Ján informoval poslancov o zničenom teréne od kamiónov pri odstavnej ploche 

pred kostolom. 

Starosta uviedol, že terén je už upravený a plánujú sa tam naviesť kamene. 
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C/ 

Starosta navrhol, aby sa prijalo uznesenie, že sobášiť sa bude iba v Sobášnej sieni obecného 

úradu v Bošáci a v priestoroch penziónu Žákovic pokým sa nevyrieši situácia s rušením 

nočného pokoja.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.30/2019 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) ako miesto konania svadobných obradov sobášnu sieň Obecného úradu v Bošáci a  

areál Penziónu Žákovic v Trenčianskych Bohuslaviciach, 

b) ako sobášny deň sobotu v čase od 12:00 – 17:00 hod, s výnimkou dní, ktoré pripadajú 

na štátne sviatky a  víkendu kedy sa konajú Bošácke hody 

c) sobáš uskutočňovaný v areáli Penziónu Žákovic bude vykonaný v súlade so zákonom 

o matrikách 

 

D/ 

Starosta informoval poslancov o liste od prezidenta Andreja Kisku. 

 

E/ 

Starosta informoval poslancov o možnosti zakúpenia infražiariča na opravú vátlkov. Uviedol, 

že rokuje s kolegom z Moravského Lieskového. Rokoval aj s kolegami z doliny, ktorí ale 

nemali záujem. Uviedol, že s kolegom z Moravského Lieskového uvažovali, že by sa 

infražiarič zakúpil na polovicu.  

Poslanci v rámci diskusie sa dohodli, aby s ado nákupu tohto zariadenia zapojila minimálne 

ešte jedna obec. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.31/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje zakúpenie infražiariča na opravu výtlkov 

na miestnych komunikáciách za podmienky, že do nákupu sa zapojí  aspoň jedna ďalšia obec, 

aby sa rozložili náklady. 

 

F/ 

P. Bc. Mihala Jozef navrhol, aby stavebná komisia prišla skontrolovať stav spŕch, keďže 

obklad začína odskakovať od steny. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (z 8 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 
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Uznesenie č.32/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

a) berie na vedomie pripomienku p. Bc. Jozefa Mihalu ohľadom obkladu v šatniach 

OŠK Bošáca 

b) posúva pripomienku na prerokovanie do Komisie výstavby, územného plánovania, 

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. 

 

G/ 

P. Bujnová Adela navrhla, aby sa opravil odkvap z obecného úradu na chodník pred úradom 

a do dvora pošty. 

Starosta navrhol posunúť danú pripomienku na stavebnú komisiu. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 (z 8 prítomných)   proti: 0  zdržali sa: 1 (p. Zámečníková) 

 

Uznesenie č.33/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci 

a) berie na vedomie pripomienku p. Adely Bujnovej ohľadom odvodnenia odkvapu na 

budove obecného úradu smerom k pošte,  

b) posúva pripomienku na prerokovanie do Komisie výstavby, územného plánovania, 

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

H/ 

P. Pöštenyiová Jana navrhla, aby sa zaslala výzva p. Kukučovi Jozefovi na odstránenie 

vozidiel z verejného priestranstva. 

 

Uznesenia č. 34/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci 

a) berie na vedomie pripomienku p. Mgr. Jany Pöštenyiovej ohľadom parkovania áut p. 

Kukuču Jozefa na obecnom pozemku,  

b) nariaďuje, aby mu bola zaslaná výzva na odstránenie vozidiel z verejného 

priestranstva. 

 

CH/ 

P. Zámečníková Lýdia pozvala všetkých občanov a prítomných na Bošácke baveničky. 

Taktiež by chcela všetkým poďakovať za prípravu obecného plesu. Podotkla, že na ples sú len 

dobré ohlasy. 

Starosta sa pridal k tomuto poďakovaniu a poďakoval všetkým nielen za prípravu ale aj za 

samotný priebeh. 
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Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil.  

 

 

Zapisovateľka    Overovatelia    Starosta obce 

 

 

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

Mgr. Martina Hulínková  Bc. Martin Adámať    Mgr. Daniel Juráček 

      

 

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

     Lýdia Zámečníková 
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