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Zápisnica 1/2020 
 

z  plánovaného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 19. februára 

2020 o 18.00 hod. v sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. 

 

Prítomní: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír 

Záhora, Lýdia Zámečníková 

Neprítomní: Ing. Martin Adámať, Mgr. Lucia Benková, Ján Kaššovic 

Overovatelia: PaedDr. Daniel Bradáč, Drahomír Záhora  

Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Poláková 

 

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

je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Starosta obce 

predložil poslancom program plánovaného zasadnutia a zároveň upozornil prítomných 

poslancov, že zasadnutie zastupiteľstva je nahrávané. 

  

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie – určenie overovateľov a zapisovateľa - voľba mandátovej komisie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Bošáca za rok 2019 

4. Žiadosti FO a PO vrátane dotácií   

5. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bošáca  

6. Rôzne  

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Starosta sa spýtal poslancov, či má ešte niekto návrh na doplnenie programu a dal hlasovať za 

predložený program. 

Uznesenie č.   1  /2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje  
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bošáci tak, ako bol predložený. 

 

Hlasovanie: 

za: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír 

Záhora, Lýdia Zámečníková   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

BOD č. 2 Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení predniesol starosta obce.  
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Uznesenie č.   2  /2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

berie na vedomie  
kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie: 

za: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír 

Záhora, Lýdia Zámečníková  

proti: 0    

zdržali sa: 0  

 

Bod č. 3 Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019 

Podklady k správe o kontrolnej činnosti HK za rok 2019 dostali poslanci spolu s pozvánkou 

na zasadnutie OZ. Správa bola prerokovaná aj na finančnej komisii, ktorá po prerokovaní 

odporúča predmetnú správu vziať na vedomie. 

Uznesenie č.    3 /2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

berie na vedomie  
správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce za rok 2019. 

Hlasovanie: 

za: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír 

Záhora, Lýdia Zámečníková 

proti: 0   

zdržali sa:0 

 

Bod č. 4 Žiadosti FO a PO vrátane dotácií  

 

Starosta vyzval predsedu finančnej komisie pána Bc. Jozefa Mihalu, aby sa vyjadril k tomuto 

bodu. Poslanec a predseda finančnej komisie Bc. Jozef Mihala konštatoval, že na zasadnutí 

komisie prerokovali všetky žiadosti FO a PO, ktoré boli predložené komisii prostredníctvom 

podateľne. 

 

4/1 Urbárska obec Bošáca, pozemkové spoločenstvo -  Žiadosť o prenájom a odpustenie 

poplatku za prenájom KD dňa 08.02.2020. 

 

Finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu predmetnú žiadosť schváliť. 

 

Uznesenie č.    4/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje  
odpustenie poplatku za prenájom KD pre Urbársku obec Bošáca, pozemkové spoločenstvo 

okrem spotreby energií.  
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Hlasovanie: 

za: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír 

Záhora, Lýdia Zámečníková   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

4/2 ZO JDS Bošáca, žiadosť o prenájom a odpustenie poplatku za prenájom KD dňa 

14.02.2020. 

 

Finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu predmetnú žiadosť schváliť. 

 

Uznesenie č. 5/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje  
odpustenie poplatku za prenájom KD pre ZO JDS Bošáca, okrem spotreby energií.  

 

Hlasovanie: 

za: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír 

Záhora, Lýdia Zámečníková   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

4/3 MS SČK Bošáca žiadosť o prenájom a odpustenie poplatku za prenájom KD dňa 

15.03.2020. 

 

Finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu predmetnú žiadosť schváliť. 

 

Uznesenie č.  6/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 
odpustenie poplatku za prenájom KD pre MS SČK Bošáca, okrem spotreby energií.  

 

Hlasovanie: 

za: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír 

Záhora, Lýdia Zámečníková   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

4/4 SZ protifašistických bojovníkov ZO Bošáca. 

 

Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť uznesenie, 

v ktorom vyzve ZO na predloženie presného rozpočtu, podľa ktorého bude zrejmé, ako 

a v akej výške podľa položiek rozpočtu bude požadovaný príspevok použitý. 
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Uznesenie č.  7/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

prerokovalo  
žiadosť ZO SZ protifašistických bojovníkov v Bošáci a žiada o predloženie presného 

rozpočtu, podľa ktorého bude zrejmé, ako a v akej výške podľa položiek rozpočtu, bude 

požadovaný príspevok použitý. 

 

Hlasovanie: 

za: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír 

Záhora, Lýdia Zámečníková   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

4/5 ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Bošáci 

 

Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť uznesenie, 

v ktorom vyzve ZO na predloženie presného rozpočtu, podľa ktorého bude zrejmé, ako 

a v akej výške podľa položiek rozpočtu, bude požadovaný príspevok použitý. 

 

Uznesenie č.    8/2020/OZ 
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

prerokovalo 
žiadosť ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Bošáci a žiada o predloženie presného 

rozpočtu, podľa ktorého bude zrejmé,  ako a v akej výške podľa položiek rozpočtu, bude 

požadovaný príspevok použitý. 

 

Hlasovanie: 

za: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír 

Záhora, Lýdia Zámečníková   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

 

4/6 Únia nevidiacich a slabozrakých  Slovenska 

 

Finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu predmetnú žiadosť schváliť vo výške 50 

€. 

Uznesenie č.   9 /2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 
poskytnutie dotácie pre: Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základnú organizáciu č. 

58, Nové Mesto nad Váhom vo výške 50 €. 

 

Hlasovanie: 

za: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír 

Záhora, Lýdia Zámečníková   

proti: 0    

zdržali sa: 0 
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4/7 NsP Nové Mesto nad Váhom 

 

Poslanec a predseda finančnej komisie Bc. Jozef Mihala konštatoval, že finančná komisia 

odporúča obecnému zastupiteľstvu predmetnú žiadosť schváliť. Vyzval poslancov, aby sa 

taktiež vyjadrili k tejto žiadosti. Konštatoval, že požadovaná suma je kvapka v mori, ale je to 

samozrejme morálna pomoc aj pre občanov obce Bošáca. S jeho názorom súhlasili všetci 

prítomní poslanci. 

 

Uznesenie č.   10 /2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 
poskytnutie dotácie pre: Nemocnicu s poliklinikou  Nové Mesto nad Váhom n.o. ul. M. R. 

Štefánika 812/2, 915 31 Nové Mesto nad Váhom vo výške 200 € na vybudovanie centrálneho 

príjmu. 

 

Hlasovanie: 

za: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír 

Záhora, Lýdia Zámečníková   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

4/8 Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom o.z. 

Prišiel poslanec Ing. Martin Adámať 18.18 hod. 

Komisia po prerokovaní žiadosti neodporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevok vo 

výške 900 EUR ako spolufinancovanie HK, nakoľko nemá vedomosť o tom a ani to zo 

žiadosti nevyplýva, že súčasťou hokejového klubu sú hráči z našej obce. Zo žiadosti taktiež 

nevyplývajú žiadne benefity pre obec, okrem uverejnenia loga obce na webovom sídle klubu 

a neurčitej prezentácie na akciách organizovaných HK. S jeho názorom súhlasili skoro všetci 

prítomní poslanci. 

 

Uznesenie č.   11 /2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

prerokovalo a neschvaľuje 
poskytnutie dotácie pre: Hokejový klub Nové mesto nad Váhom, Zelená voda II. 3204/203, 

915 01 Nové Mesto nad Váhom vo výške 900 €. 

 

Hlasovanie: 

za: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír 

Záhora, Lýdia Zámečníková   

proti: 0    

zdržali sa: Ing. Martin Adámať 
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6/2 Žiadosť o pridelenie stavebného pozemku „Pod Stráňami“ – Zdenko Bako 

Zemianske Podhradie č. 108,  913 07  Bošáca. 

Starosta prečítal žiadosť p. Zdenka Baku Zemianske Podhradie č. 108,  913 07  Bošáca 

o pridelenie pozemku „Pod Stráňami“. 

Uznesenie č.  12  /2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 
zaradiť žiadosť p. Zdenka Baku, Zemianske Podhradie č. 108, 913 07 Bošáca, do poradovníka 

žiadateľov. 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef 

Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková    

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

V tejto súvislosti starosta informoval poslancov a prítomných občanov o tom, že v čo 

najkratšej dobe podá žiadosť o územné konanie. Legislatíva s tým spojená bude trvať zhruba 

3 mesiace a pravdepodobnosť začatia výkopových prác je jeseň 2020. 

 

Starosta sa spýtal, či má niekto  k tomuto bodu nejakú pripomienku. 

Občianka obce Mgr. Miroslava Kozicová sa spýtala, ako postupujú práce na oprave verejného 

osvetlenia v ich ulici. 

Starosta odpovedal, že v čo najkratšej dobe bude problém odstránený. 

Občan obce p. Slavomír Kusenda sa spýtal, či by nebolo možné namontovať v KD na WC 

madlá. 

Starosta odpovedal, že určite áno a požiadal poslanca p. Jána Brezováka, či by bol ochotný 

túto požiadavku zrealizovať. Pán poslanec Ján Brezovák súhlasil. 

 

Bod. č. 5  Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bošáca 

  

Starosta vyzval predsedu finančnej komisie p. Bc. Jozefa Mihalu, aby sa vyjadril k tomuto 

bodu. Poslanec a predseda finančnej komisie Bc. Jozef Mihala konštatoval, že finančná 

komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu predmetnú žiadosť schváliť. 

 

 

Uznesenie č.  13 /2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Bošáca bez pripomienok.  
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Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef 

Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková    

proti: 0    

zdržali sa:0 

  

 

Bod č. 6   Rôzne 

 

6/1  Správa o hospodárení obce Bošáca  a Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Ľ. V Riznera 

 

Poslanec a predseda finančnej komisie Bc. Jozef Mihala konštatoval, že finančná komisia 

prerokovala Správu o hospodárení Obce Bošáca k 31.12.2019 a Správu o hospodárení ZŠ 

s MŠ Ľ.V. Riznera v Bošáci k 31.12.2019 a  odporúča obecnému zastupiteľstvu predmetné 

správy o hospodárení  vziať na vedomie bez pripomienok. 

 

Uznesenie č.14/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

a)berie na vedomie Správu o hospodárení Obce Bošáca k 31.12.2019 bez pripomienok. 

 

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

Bošáca k 31.12.2019 bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef 

Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková    

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 
Poslanec a predseda finančnej komisie Bc. Jozef Mihala  k správe o hospodárení Obce Bošáca 

pripomenul, že Haluzice uhradili svoje pohľadávky a preto im Obec Bošáca nevypovedala 

zmluvu o vývoze KO. Taktiež sa spýtal, ako je to s nedoplatkami na daniach z nehnuteľnosti 

a komunálnom odpade. 

Starosta odpovedal, že neplatičom boli zaslané výzvy na nedoplatky aj z predchádzajúcich 

rokov. Väčšia časť neplatičov si splnila svoju povinnosť a zaplatili, ale aj tak naďalej obec 

eviduje neplatičov. Pripomenul ešte nedoplatok na nájomnom za nájomcu,  ktorému bola 

udelená exekúcia a je viac ako pravdepodobné, že sa nám dlžná suma nikdy nevráti. 

Hlavná kontrolórka navrhla, že je možnosť navýšiť zábezpeku na nájomné z 3 mesiacov na 6 

mesiacov.  

 

Bod č. 7  Diskusia 

- Starosta poďakoval poslancom, ale aj členom komisií a občanom obce,  ktorí 

pomáhali pri všetkých akciách konaných v predchádzajúcom roku.  
- Poslanec Ján Brezovák sa pýtal na zameranie chodníka na Malej strane. 
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- Poslanec Ing. Martin Adámať,  ktorý mal zameranie chodníka zabezpečiť odpovedal, 

že je potrebné sadnúť si u jeho nadriadeného a prejsť si všetky podklady k začatiu 

prác. 

- Poslanec Ján Brezovák sa pýtal, ako sa bude postupovať pri riešení problému 

s parkovaním kamiónov v obci. Či už je to na odstavenej ploche pred  rímsko-

katolíckym kostolom, alebo pred rodinnými  domami v časti obce Šimarovce. Taktiež 

parkovanie áut na chodníkoch, na základe jeho zisťovania u polície, je potrebné podať 

žiadosť na políciu, ktorá  následne bude postupovať podľa platnej legislatívy.  

- Starosta prisľúbil že predmetnú žiadosť na políciu napíše. 

- Poslanec Ján Brezovák pripomenul, že je potrebné opraviť alebo vymeniť mikrofóny 

v dome smútku.  

- Starosta odpovedal, že tento problém bude riešiť s pánom Mikulcom. 

- Poslanec Bc. Jozef Mihala sa pýtal,  v akom štádiu riešenia je spomaľovač pri ihrisku. 

- Starosta odpovedal, že na jar sa začne realizovať nainštalovanie. 

- Ing. Martin Adámať sa pýtal, či sa nebude riešiť zmena  v dopravnom  značení  pri ZŠ. 

- Starosta odpovedal, že túto požiadavku musí prebrať s pánom Pavličkom, dopravným 

inžinierom, či je vôbec takáto požiadavka reálna.  

- Poslankyňa Lýdia Zámečníková sa pýtala, kedy sa bude realizovať parkovisko pri ZŠ. 

- Starosta odpovedal, že realizácia prebehne v najkratšom čase. 

- Starosta na záver oboznámil poslancov, že v priebehu mesiaca marec sa začne 

s realizáciou projektu „Výstavba kompostárne v obci Bošáca“. 

 

 

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil.  

 

 

 

 

Zapisovateľka    Overovatelia   Starosta obce 

 

 

 

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

Mgr. Zuzana Poláková PaedDr. Daniel Bradáč  Mgr. Daniel Juráček 

      

 

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

                   Drahomír Záhora 
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