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Zápisnica 2/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 24. apríla 2019 v 

Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. 

Prítomní: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Ján Kaššovic, Róbert 

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

Neprítomní: Bc. Martin Adámať 

Overovatelia: Ján Kaššovic, Mgr. Jana Pöštenyiová 

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. 

 

K programu poslanci nemali žiadne pripomienky a návrhy. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh programu tak ako bol uvedený v pozvánke. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.35/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje program zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Bošáci tak ako bol predložený poslancom v podkladoch na zasadnutie. 

 

BOD č.1 
Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  20.2.2019 
  

P. Kaššovic uviedol, že bol na altánku nad ihriskom a je tam neporiadok. Vo vnútri sú 

navozené sedačky, ktoré sú hnilé. 

Starosta uviedol, že altánok sa upratoval asi pred dvoma týždňami a nevyviezol sa odtiaľ 

odpad. Starosta uviedol, že altánok je potrebné opraviť a chcel vedieť, či do toho zainvestuje 

obec peniaze, keďže altánky staval mikroregión. Uviedol, že sa môže dohodnúť s kolegami 

z mikroregiónu. 

 

 P. Kaššovic navrhol, aby sa riešil problém s parkovaním áut na Malej strane.  

Starosta uviedol, že sa môžu zaslať upozornenia majiteľom alebo urobiť oznam  pre celú 

dedinu, ktorý sa zverejní v rozhlase a na internete a keď to nezaberie, tak sa bude cielene 

zasielať list obyvateľom, ktorý parkujú pred domami a nie vo dvore.  

 

Uznesenie č.36/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci berie na vedomie pripomienky p. Kaššovica Jána 

a schvaľuje, aby bol vyhlásený verejný oznam o neparkovaní áut na cestách a parkovaní vo 

svojich dvoroch. 

 

 P. Bc. Mihala sa informoval na uznesenie č. 25/2019 z minulého zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. 

Starosta uviedol, že v prvom prípade ide o sťažnosť na rod. Fraňovú, čo sa stále rieši a čo sa 

týka predloženia zoznamu neplatičov, tak viac informácií bude poskytnutých poslancom po 

absolvovaní školenia na vymáhanie daňových nedoplatkov. 
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BOD č.2 
Žiadosti FO a PO 
 

A/ 

Žiadosť spoločnosť TURBONET 

 

 Starosta informoval poslancov o žiadosti spoločnosti TURBONET, ktorá je 

poskytovateľom internetu. Spoločnosť žiada o osadenie antén s príslušenstvom na obecných 

budovách (OcÚ - podkrovie, umiestnenie technológie, 2 stĺpy smerom na Zabudišovú, stĺp pri 

zbernom dvore, komín na škole), aby mohli začať šíriť internet v obci. Spoločnosť obci 

ponúka doplnenie kamerového systému. Podotkol, že pokiaľ priestory neposkytne obec, nájdu 

si iné.  

Poslanci sa v diskusii dohodli, že finálnu dohodu odsúhlasia pred podpisom zmluvy a zmluva 

bude obsahovať klauzulu, kde obec bude požadovať, aby sa spoločnosť k občanom správala 

seriózne.   

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.37/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje žiadosť spoločnosti TURBONET, na 

umiestnenie antén  a vysielačov pre šírenie internetového signálu. Finálna dohoda bude pred 

podpisom zaslaná poslancom na schválenie. 

 

B/ 

Žiadosť p. Malecová Jana 

 

 Žiadosť prerokovala Komisia Výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, 

lesného a vodného hospodárstva, ktorá odporúča predaj schváliť.  

V rámci diskusie sa poslanci dohodli na cene 20,- EUR/1m². 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.38/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  zámer  predaja nehnuteľností vo 

vlastníctve obce Bošáca, a to: 

- novovzniknutého pozemku par.č. 14785/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m
2 

 

oddeleného geometrickým plánom č. 33165041-80/2018 vyhotoviteľa Ing. Petra Múčka od 

pozemku par.č.14785/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 279 m2 reg. C-KN 

v katastrálnom území Bošáca, obec Bošáca, zapísaného na LV č. 1. 

do vlastníctva p. Jany Malecovej rod. Opetovej bytom Melčice 123, 915 05 Melčice Lieskové, 

za kúpnu cenu 20,-EUR/1 m² ako prípad hodný osobitného zreteľa  z dôvodu, že: 
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-  na par.č.14785/5 stojí rodinný dom vo vlastníctve p. Jany Malecovej. 

 

C/ 

Žiadosť p. Juríková Edita 

 

 Starosta informoval poslancov, že ohľadom tejto žiadosti sa čaká na vyjadrenie 

katastra, ako sa tento pozemok dostal do vlastníctve obce. 

 

D/ 

Žiadosť p. Ing. Viazanková Silvia 

 

 Starosta uviedol, že táto žiadosť sa prerokovávala už v minulosti, kedy sa im 

odsúhlasila zámena pozemkov za pozemky pod cestou. P. Viazanková mala vyhotoviť 

geometrický plán, rozdiel v nadobudnutých pozemkoch p. Viazanková zaplatí. Suma bola 

schválená vo výške 2,- EUR/1 m². 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.39/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje zámer zámeny nehnuteľností vo 

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

- pozemok par.č. 6083/2  – záhrada  o výmere 168 m², reg. C-KN v katastrálnom území 

Bošáca, zapísaný na LV č.1 

za nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Silvii Viazankovej rod. Bachorcovej bytom Bošáca 

Zabudišová 801, 913 07 Bošáca a to: 

- novovzniknutého pozemku par. č. 6084/4 – zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 49 m², 

oddeleného geometrickým plánom č33223513-298/2018-H-Gp-F vyhotoviteľa Vladimíra 

Hrončeka od pozemku par.č.6084/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 773 m2 reg. 

C-KN v katastrálnom území Bošáca, obec Bošáca, zapísaného na LV č. 3334  

podľa §9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov 

ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že p. Ing. Viazanková Silvia na vlastné 

náklady vyhotovila geometrický plán na odčlenenie pozemkov, ktoré získa Obec Bošáca 

s tým, že p. Ing. Viazanková Silvia doplatí rozdiel v nadobúdaných pozemkoch a to 2,-EUR/1 

m². 

 

E/ 

Žiadosť  Matúš Trebatický 

 

 Starosta informoval poslancov o žiadosti odkúpenie pozemku v Lokalite Pod 

Stráňami.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (z 8 prítomných)   proti: 0    zdržali sa: 0 
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Uznesenie č.40/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

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

- Matúša Trebatického a Aleny Filipovičovej, bytom Športová 38, Nové Mesto nad Váhom 

b) zaraďuje žiadosť do poradovníka. 

 

F/ 

Žiadosť Martin Zamec 

 

 Starosta informoval poslancov o žiadosti p. Martina Zamca o odkúpenie pozemku 

par.č. 14938/16. Uviedol, že za jeho pozemkom prechádza mlynský náhon a uviedol, že časť 

náhonu užíva rod. Kozicová. Poznamenal, že je potrebné sa dohodnúť s rod. Kozicovou, aby 

sa nestalo, že obec predá pozemok, ktorý neužíva p. Martin Zamec. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.41/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

a) berie na vedomie žiadosť p. Martina Zamca o odkúpenie pozemku par.č. 14938/16 

b) posúva prerokovanie žiadosti do Komisie Výstavby, územného plánovania, 

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva 

c) schvaľuje zaslať list p. Zamcovi Martinovi, v ktorom bude uvedené, aby sa p. Zamec 

dohodol s rodinnou Kozicovou o tom, ktorú časť pozemku užíva on a ktorú rodina 

Kozicová. 

 

G/ 

Žiadosti občanov 

 

 P. Kusenda Slavomír (z pléna) uviedol, že v minulosti, kto chcel parkovať na ceste 

platil obci poplatok.  

P. Kaššovic,  uviedol, že momentálne je to bezpredmetné, keďže chceme dosiahnuť to, aby 

autá na ceste neparkovali, ide o bezpečnosť chodcov. 

P- PaedDr. Bradáč uviedol, že pozemky pod chodníkmi nie sú majetkom obce, ale sú vo 

vlastníctve obyvateľov a obec nemôže za súkromné pozemky vyberať poplatky. 

Starosta uviedol, že pri tvorbe územného plánu, by sa mali zakresliť a zamerať všetky cesty 

a chodníky, aby sa zistilo, ktoré sú a ktoré nie sú majetkom obce. Keď budú zakreslené 

v územnom pláne, dokážeme tieto pozemky vysporiadať.  

 

 P. Kusenda Slavomír (z pléna) požiadal, aby sa pri škôlke osadilo zrkadlo. 

Starosta uviedol, že toto sa už na zastupiteľstvách preberalo a zrkadlo sa nebude osádzať. 

 

BOD č.3 

Úprava Rozpočtu Obce Bošáca k 31.03.2019 a Rozpočtu Základnej školy 

s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca k 31.03.2019 
 

 Úpravy rozpočtov dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie. 
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 P. Bc. Mihala predseda Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku 

informoval poslancov o stanovisku komisie, ktorá odporúča úpravy rozpočtu vziať na 

vedomie, resp. schváliť bez pripomienok. 

P. Ing. Trchalová uviedla, že v podkladoch boli zaslané dva návrhy uznesení, ale po 

konzultácií s hl. kontrolórkou sa uznesenia upravili, tak aby bola v jednom uznesení 

obsiahnutá celá zmena rozpočtu aj so základnou školou.  

P. Mgr.Pöštenyiová sa informovala, prečo v návrhu zmeny rozpočtu školy, sú uvedené dva 

konvektomaty.  

P. Ing. Trchalová uviedla, že ide o jeden konvektomat, ale rozdelený na dve položky, je to 

kvôli rozdeleniu v účtovníctve v zmysle funkčnej klasifikácie.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.42/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu Rozpočtu 

Obce Bošáca na rok 2019 č.1 rozpočtovým opatrením č.2. k 31.3.2019 tak, ako bol 

predložený poslancom na zasadnutie, pričom sa mení celková výška príjmov a výdavkov 

nasledovne: celkové príjmy 1 734 591,7 EUR, celkové výdavky 1 693 989,15 EUR. 

 

BOD č.4 
Správa o hospodárení Obce Bošáca k 31.03.2019, Správa o hospodárení Základnej 

školy s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 31.03. 2019 
 

Správu o hospodárení Obce Bošáca k 31.03.2019 a Správu o hospodárení Základnej 

školy s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 31.03. 2019. 

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.43/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

a) berie na vedomie Správu o hospodárení Obce Bošáca k 31.3.2019 

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

Bošáca k 31.3.2019. 

 

BOD č.5 
Prerokovanie a schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bošáca 
 

 Návrh VZN bol poslancom zaslaný v podkladoch na zasadnutie.  
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P. Bc. Mihala predseda Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku 

informoval poslancov o stanovisku komisie, 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.44/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Bošáca. 

 

BOD č.6 
Prerokovanie a schválenie zmlúv 
 

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

uviedol, že komisia prerokovala jeden návrh zmluvy a to darovaciu zmluvu, ktorú odporúča 

schváliť. 

Starosta uviedol, že darovacia zmluva sa týka darovania vozidla od p. Adely Bujnovej 

(ŠKODA, FELICIA COMBI). Podotkol, že motorové vozidlo (ŠKODA PICKUP) chce obci 

darovať aj p. Marián Janega. Informoval poslancov, že golf je dočasne vyradený a z toho 

dôvodu, je potrebné mať vozidlá, ktoré by sa využívali na prevádzke.  

 P. Kusenda navrhol, aby sa vyradili vozidlá, ktoré sa už nepoužívajú. 

V poslanci diskusii navrhli, aby sa vyradil golf a pohrebné vozidlo a mitsubishi sa odpredá na 

súčiastky. Vozidlá budú zlikvidované v zmysle zákona. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.45/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje darovaciu zmluvu medzi obdarovaným 

Obcou Bošáca a darcom: Adela Bujnová, Bošáca 355, 913 07 Bošáca. Predmetom daru je 

bezodplatný prevod osobného motorového vozidla  ŠKODA, FELICIA COMBI. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.46/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje darovaciu zmluvu medzi obdarovaným 

Obcou Bošáca a darcom: Marián Janega, Bošáca 672, 913 07 Bošáca. Predmetom daru je 

bezodplatný prevod osobného motorového vozidla  ŠKODA PICKUP. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 
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Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.47/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

a) schvaľuje vyradenie hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Bošáca a to, motorových 

vozidiel: pohrebné vozidlo TAS 1500 Š1203 a VOLKSWAGEN GOLF z dôvodu, že vozidlá 

sú nefunkčné a v havarijnom stave, 

b) schvaľuje ich ekologické zlikvidovanie v zmysle zákona. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.48/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje odpredaj hnuteľného majetku vo vlastníctve 

obce Bošáca  a to motorového vozidla MITSUBISHI L200, na súčiastky z dôvodu, že auto je 

nefunkčné. 

 

 Starosta informoval poslancov o podaní žiadosti na energetické zvyšovanie verejných 

budov v rámci dotácií z Environmentálneho fondu. Podala sa žiadosť na zateplenie kultúrneho 

domu na Zabudišovej. Žiadosť vypracovala firma, ktorá robila aj žiadosť na nákup techniky 

(traktor). Je potrebné schváliť zmluvu s touto firmou.  

P. Kaššovic sa informoval, či súčasťou žiadosti je aj byt, ktorý sa nachádza na Zabudišovej. 

Starosta uviedol, že nie, pretože byt je v súkromnom vlastníctve. Taktiež uviedol, že podobná 

výzva by mala byť ešte jedna a v prípade, že sa do tejto výzvy tiež chceme zapojiť, tak je 

potrebné sa rozhodnúť, ktorú budovu. 

V rámci diskusie poslanci navrhli dom smútku a sokolovňu. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.49/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje zmluvu medzi objednávateľom Obcou 

Bošáca a poskytovateľom Mgr. Dávid Vadkerti – Prosper, sídlo Kráľová nad Váhom 364, 925 

91 Kráľová nad Váhom, IČO 51729911.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.50/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje zámer vypracovania projektovej 

dokumentácie a podania žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania  na dom smútku a sokolovňu. 

 



 

 

8 

 

Starosta informoval poslancov, že firma, ktorá poskytuje kontajnery na zber šatstva, 

ktoré sú na námestí zmenila majiteľa a je potrebné schváliť novú zmluvu. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 
Hlasovanie: 

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

 
Uznesenie č.51/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje Zmluvu o zhodnotení odpadu medzi Obcou 

Bošáca a odberateľom TextilEco a.s. organizačná zložka, Panenská 24, 811 03 Bratislava, 

IČO 44882033. 

 
Starosta informoval poslancov o možnosti odkúpenia pozemkov v okolí zberného 

dvora. Navrhol sumu, za ktorú sa odkupovali pozemky aj v minulosti a to 0,50,-EUR /1m².  

Zámerom je rozšíriť zberný dvor a vybudovať oporný múr a rampu.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.52/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje kúpu pozemkov: 

- parcela č. 2411 registra E-KN orná pôda o výmere 386 m²,  

- parcela č. 2412 registra E-KN orná pôda o výmere 360 m²,  

- parcela č. 2413 registra E-KN orná pôda o výmere 318 m²,   

- parcela č. 2410 registra E-KN orná pôda o výmere 95 m²,  

- parcela č. 2409 registra E-KN záhrada o výmere 82 m²,  

- parcela č. 2408/2 registra E-KN orná pôda o výmere 73 m²,  

- parcela č. 2414/1 registra E-KN orná pôda o výmere 2126 m²,  

maximálne za sumu 0,50/1 m ², všetky správne poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľností 

bude hradiť Obec Bošáca. 

 

BOD č.7 
Pripomienky poslancov OZ a starostu obce  

 
 

 P. Brezovák sa informoval, kedy sa natrie konštrukcia na bezbariérovom vchode do 

kultúrneho domu a kedy sa osadia svetlá. 

Starosta uviedol, že konštrukciu chcela natrieť Jednota dôchodcov a svetlá osadí obec. 

P. Brezovák sa informoval, kedy sa budú na javisku robiť pavlače na uskladnenie kulís. 

P. PaedDr. Bradáč uviedol, že tam treba vypracovať statický posudok, či to udrží tá 

konštrukcia. 

Poslanci v diskusii uviedli, že treba zvážiť bezpečnosť, aby sa niekomu niečo nestalo. 

Starosta navrhol, aby sa problém s uskladnením kulís riešil až potom, ako odíde z kultúrneho 

domu p. Ďurina. 
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P. Brezovák sa informoval na infražiariče na asfalt. 

Starosta uviedol, že sa zakúpili dva infražiariče. 

 

P. Brezovák sa informoval na vybudovanie pódia za sokolovňou. 

Starosta uviedol, že prebieha verejné obstarávanie. 

 

P. Brezovák navrhol, aby zasadnutia bývali každý mesiac. 

P. Mgr. Pöštenyiová uviedla, že je schválený plán zasadnutí.  

Starosta uviedol, že v prípade potreby sa môžu zasadnutia konať aj mimo schváleného 

termínu, treba si však uvedomiť, že príprava zasadnutia je administratívne náročná.  

 

P. Mgr. Pöštenyiová navrhla, aby sa odstavná plocha pri telocvični vybudovala po celej dĺžke. 

Taktiež uviedla, že počas futbalových turnajov, ktoré organizuje p. Valach, deti v topánkach 

v ktorých chodia vo vnútri telocvične, chodia aj po vonku.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.53/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

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

odstavnej plochy pri telocvični, 

b) berie na vedomie upozornenie na organizátorov turnajov na nedodržiavanie poriadku 

v telocvični (prezúvanie). 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

  

Uznesenie č.54/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje návrh p. Mgr. Pöštenyiovej Jany, aby sa 

odstavná plocha pri telocvični vybudovala po celej dĺžke. 

 

P. PaedDr. Bradáč navrhol, aby sa zasadnutia nepreťahovali, určiť maximálnu dĺžku 

príspevku z pléna. Ďalej uviedol, že poslanec keď sa chce presvedčiť, či sa niečo robí, má 

hocikedy možnosť prísť na úrad. 

 

P. Brezovák uviedol, že koľkokrát navrhoval, aby sa vybudovalo parkovisko pred 

kultúrnym domom a nič sa nevybudovalo. 

Poslanci uviedli, že viackrát bolo na zasadnutí povedané, že sa parkovisko robiť nebude. 

Starosta uviedol, že parkovisko sa má robiť vedľa kultúrneho domu, kde by mali vzniknúť 

parkovacie miesta. Priestor, kde bol predtým p. Turek sa využije ako plocha pre obecné 

vozidlá. 
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Starosta informoval poslancov o projekte Slovenskej agentúry životného prostredia, 

ktorá realizuje Podporu biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska. 

Projekt je zameraný na výsadbu stromov, nedajú sa však vysádzať ovocné stromy. Uvíta 

akékoľvek návrhy, kde by sa dali takéto stromy vysadiť. Výsadba by bola v hodnote 16 000,- 

EUR, s tým, že by sa vysádzali stromy, ktoré majú obvod kmeňa 14 – 16 cm. Obec by musela 

dať vypracovať posudok.  

 

 P. Zámečníková informovala poslancov, o stretnutí Komisie Výstavby, územného 

plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorá sa zaoberala 

nasledujúcimi bodmi: 

1. šatňa OŠK: za futbalistov sa stretnutia zúčastnil p. Kopunec, Sprchy sú v zlom stave a na 

stretnutí sa dohodlo, že obec zaplatí materiál a futbalisti si to svojpomocne vybudujú. Taktiež 

by sa doriešilo odvetrávanie miestnosti. Uzavrel by sa aj vchod do ihriska – osadením 

uzamykateľných výsuvných kolíkov.  

2. odkvap z obecného úradu pri sobášnej miestnosti: zviesť pri múre OU a spojiť s rýnou v 

prednej časti budovy a potrubím zviesť do obecnej kanalizácie prekopaním chodníka.  

 

P. PaedDr. Bradáč navrhol, aby sa vysypal štrkom priestor pod svahom na cintoríne, 

aby nebol problém sa vyhýbať keď idú autá. 

 

P. Bc. Mihala uviedol, že je potrebné odstrániť stodolu na ihrisku. 

 

P. Kaššovic a P. Bc. Mihala sa informovali na platenie nájmu za kultúrny dom. 

Starosta uviedol, že komunikoval s p. Ďurinom a ten uviedol, že to mohla účtovníčka 

prehliadnuť. Poznamenal, že vo výpovedi má uvedené, že má nájom zaplatiť. 

P. Zámečníková uviedla, že pokiaľ nezaplatí aj tretí mesiac, tak sa môže zrušiť prijaté 

uznesenie a bude musieť ukončiť nájom hneď do troch mesiacov. 

 

P. PaedDr. Bradáč pozval prítomných na turistický pochod okolo Bošáckej doliny, na 

vystúpenie folklórnych súborov Radosť a Lúčinka, reprízu Bošáckych baveničiek. Taktiež 

pozval prítomných na tradičné stavanie mája a Deň matiek.  

 

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil.  

 

 

Zapisovateľka    Overovatelia    Starosta obce 

 

 

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

Mgr. Martina Hulínková  Ján Kaššovic    Mgr. Daniel Juráček 

      

 

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

     Mgr. Jana Pöštenyiová  


