
Zápisnica 3/2020 
 

z  neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca, konaného dňa 28.mája 

2020 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Bošáci. 

 

Prítomní: Ing. Martin Adámať príchod 17.30, Mgr. Lucia Benková, PaedDr. Daniel Bradáč 

príchod 17.18, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia 

Zámečníková 

Neprítomní:. 

Overovatelia: 

Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Poláková 

 

Bod č. 1. Otvorenie – určenie overovateľov a zapisovateľa 
 

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

uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, zároveň upozornil 

prítomných poslancov, že na základe mimoriadnej situácie s rozšírením pandémie 

koronavírusu COVID -19 a v záujme zachovania zdravia sa zasadnutie zastupiteľstva koná 

v kultúrnom dome a je nahrávané. 

Starosta určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Uznesenie č. /2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

za overovateľov zápisnice O.Z. Obce Bošáca zo dňa 28.05.2020 poslankyňu  Mgr. Luciu 

Benkovú a poslanca Drahomíra Záhoru. 

 

Hlasovanie: 

za: Mgr. Lucia Benková, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora 

proti:0    

zdržali sa: 0 

 

Starosta obce predložil poslancom program neplánovaného zasadnutia. 

 

Navrhovaný  Program 

1. Otvorenie – určenie overovateľov a zapisovateľa 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy na predkladanie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, 

vyhlásenej 29.10.2019, Kód výzvy:OPKZP-PO1-SC111-2019-56 na realizáciu projektu: 

Výstavby Kompostárne v Bošáci. 

4. Schválenie návrhu VZN 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bošáca. 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

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

predložený program rokovania. 



Uznesenie č. 32/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje  

program rokovania tak ako bol predložený do rokovania OZ. 

Hlasovanie: 

za: Mgr. Lucia Benková, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora 
proti:  0   

zdržali sa: 0 
 

BOD č. 2 Kontrola plnenie uznesení 
 

Starosta sa spýtal, či má niekto z poslancov otázku k tomuto bodu. 

Poslanec Bc. Jozef Mihala sa spýtal ako je to s uznesením ohľadom zakúpenie hákového 

nosiča kontajnerov za traktor. 

Starosta odpovedal, že zatiaľ ešte obec nepristúpila ku kúpe hákového nosiča, zakúpila sa iba 

cisterna. 

Ďalej sa spýtal, ako je to s uznesením o osadení spomaľovačov premávky v časti Malá strana, 

od hudobnej školy po múzeum. 

Starosta odpovedal, že zatiaľ sa v tejto veci nič neriešilo, najprv sa musí dokončiť osadenie 

spomaľovačov pri futbalovom ihrisku. 

Starosta poďakoval a spýtal sa, či má niekto ešte nejaké pripomienky k tomuto bodu a dal 

hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 33/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

berie na vedomie  

kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie: 

za: Mgr. Lucia Benková, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora  

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec PaedDr. Daniel Bradáč.  

BOD č. 3  
 

Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy na predkladanie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, 

vyhlásenej 29.10.2019, Kód výzvy:OPKZP-PO1-SC111-2019-56 na realizáciu projektu: 

„Výstavby Kompostárne v Bošáci“. 

Starosta vysvetlil poslancom, prečo je potrebné schváliť nasledovné uznesenie, aj to, prečo je  

potrebné navýšiť sumu 5% -  nej spoluúčasti.  

Poslanec Bc. Jozef Mihala sa spýtal, či máme na to peniaze v rozpočte.  

Starosta odpovedal, že zafinancovanie spoluúčasti sa bude riešiť až v budúcom roku, ale 

schváliť sumu spoluúčasti je potrebné teraz. 

Starosta poďakoval a spýtal sa, či má niekto ešte nejaké pripomienky k tomuto bodu a dal 

hlasovať za návrh uznesenia. 

 



Predkladacia správa: 

Dňa 29.10.2019 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci 

orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 56. VÝZVU NA 

PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

 

Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry.  

 

Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť 

požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty 

špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek. 

 

Špecifický cieľ 1.1.1  Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 

 

Kód výzvy:    OPKZP-PO1-SC111-2019-56 

 

Alokácia finančných prostriedkov na výzvu je 8 000 000 Eur. Jednou z podmienok 

poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie 

projektu. Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa – obce je min. 5 %  

z celkových oprávnených výdavkov projektu. Predpokladané náklady projektu sú vo výške 

max. 1 100 000,00  Eur s DPH.  Na základe vyššie uvedeného predkladáme na schválenie. 

 

Uznesenie č. 34/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje  

 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného 

prostredia 2014-2020, vyhlásenej 29.10.2019, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56  na 

realizáciu projektu: Výstavba kompostárne v Bošáci, ktorý bude realizovaný Obcou Bošáca. 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

3. zabezpečenie fin. prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 

5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu  55 000,00  EUR.  

Hlasovanie: 

za: Mgr. Lucia Benková, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef 

      Mihala, Drahomír Záhora 

proti: 0   

zdržali sa: 0 
 

BOD č. 4 

Schválenie návrhu VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bošáca. 

 



Starosta sa spýtal, či má niekto z poslancov otázku k tomuto bodu a dal hlasovať za návrh 

uznesenia. 

          

Uznesenie č. 35/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bošáca bez pripomienok.  

 

Hlasovanie: 

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

Záhora 

proti: 0    

zdržali sa: Mgr. Lucia  Benková 
 

BOD č. 5 

Diskusia 

- Poslanec Ján Brezovák sa spýtal, či už bola zaplatená dotácia na Sokolovňu. 

Starosta odpovedal, že práve dnes túto záležitosť riešil, nakoľko projektová manažérka je 

dlhodobo PN. Agendu prebrala jej kolegyňa, ktorá si musí celý projekt naštudovať a bude nás 

kontaktovať. Následne môže dôjsť k preplateniu projektu. 

- Poslanec Ján Brezovák sa spýtal, ako sa postupuje s riešením problému vody na 

zbernom dvore. 

Starosta odpovedal, že najlepšie riešenie by bolo nainštalovať chlorátor – úpravovňu vody. 

- Ďalej sa poslanec Ján Brezovák spýtal, či by nebolo možné určiť zodpovednú osobu 

za dodržiavanie hygieny v šatniach a na toaletách na zbernom dvore. 

Starosta odpovedal, že to zariadi. 

- Poslanec Bc. Jozef Mihala sa spýtal, ako postupuje výstavba IBV-Pod Stráňami 

v našej obci.  

Starosta odpovedal, že všetko je v štádiu riešenia, nakoľko teraz z dôvodu mimoriadnej 

situácie s rozšírením pandémie koronavírusu COVID -19 sa všetko trocha spomalilo. 

Pokračuje sa na územnom konaní, ktoré sa momentálne pozastavilo. Naša vízia je taká, že na 

jeseň budeme mať právoplatné stavebné povolenie a potom budeme vedieť, koľko nás 

skutočne stáli inžinierske siete a  následne budeme riešiť odpredaj pozemkov.  

Starosta oboznámil poslancov o prácach naviac, ktoré boli uskutočnené pri realizácii projektu 

rozšírenia materskej školy. 

 

Na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec Ing. Martin Adámať. 

 

Poslanec Bc. Jozef Mihala upozornil na navýšenie cien, ktoré sú zahrnuté  pri realizácii 

materskej školy. Pripomenul, že nie sú tie ceny horibilné, ale má vedomosť o tom, že sa dali 



zakúpiť aj za nižšiu sumu. Naopak ale pochválil, že pri realizácii kúrenia používali naozaj 

kvalitné veci za dobrú cenu, nižšiu ako cenníkovú cenu. 

Starosta sa spýtal, či má niekto z poslancov otázku k tomuto bodu a dal hlasovať za návrh 

uznesenia. 

     

Uznesenie č. 36/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

práce naviac vykonané pri rekonštrukcii a prístavbe  materskej školy v obci Bošáca v sume 

10334,26 €. 

Hlasovanie:  
za: Ing. Martin Adámať, Mgr. Lucia Benková, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela    

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora 

proti: 0 

zdržal sa: 0    
 

5/1 Zberný dvor. 

Poslanci sa dňa 27.5.2020 zúčastnili pracovného stretnutia na zbernom dvore ohľadom 

odsúhlasenia prác naviac. 

Starosta znova zopakoval dôvod prác naviac. Projektant naplánoval výstavbu betónovej steny. 

Nakoľko sa zistilo, že je zlá statika, došlo k opakovanému prepočtu statikom a ten navrhol 

nainštalovanie betónovej pätky, ktorá navýšila sumu projektu. Je to hlavne z dôvodu  

bezpečnosti pri práci.  

Starosta sa spýtal, či má niekto z poslancov otázku k tomuto bodu a dal hlasovať za návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie č. 37/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

práce naviac  pri realizácii projektu „Rozšírenie zberného dvora v Bošáci“  v sume 9300 €. 

Hlasovanie:  
za: Ing. Martin Adámať, Mgr. Lucia Benková, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela   

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora 

proti: 0 

zdržal sa: 0    
 

5/2 Stanovy „Občianskeho združenia Sociálny podnik Bošáca“ 

 

Starosta informoval poslancov o tom, že už máme vyhotovené „Stanovy Občianskeho 

združenia Sociálny podnik Bošáca“, ktoré je potrebné schváliť, aby sme mohli pokračovať 

v následných prácach. Spýtal sa poslancov, či majú k tomuto bodu nejaké otázky. 

- Poslanec Bc. Jozef Mihala sa spýtal, prečo funkčné obdobie členov správnej rady trvá 

iba 3 roky? 

Starosta odpovedal, že takto nám to navrhla právnička, s ktorou sme komunikovali pri 

vyhotovení stanov. Nie je to problém, lebo stanovy si môžeme zmeniť.    



- Ďalej poslanec Bc. Jozef Mihala upozornil na chyby v texte stanov.  

    

Uznesenie č.  38/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

stanovy Občianskeho združenia sociálny podnik  Bošáca. 

Hlasovanie:  
za: Ing. Martin Adámať, Mgr. Lucia Benková, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela 

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora 

proti: 0 

zdržal sa: 0    

 

5/3 Vyhotovenie ÚP Bošáca.        

Starosta informoval poslancov o zmluve s firmou archline  s. r. o., Slnečná 25, 915 01 Nové 

Mesto nad Váhom o vyhotovení nového územného plánu obce Bošáca. Celková suma je 

18 750 €. Je potrebné, aby sme realizáciu ÚP stihli do januára 2021, aby nám Ministerstvo 

financií preplatilo finančné prostriedky vynaložené na jeho realizáciu.    

Starosta sa spýtal  poslancov, či majú k tomuto bodu nejaké otázky a následne dal hlasovať 

o návrhu uznesenia.    

 

Uznesenie č.   39/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

podpísanie zmluvy s firmou archline s.r.o., Slnečná 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  na 

vypracovanie novej  územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu obce Bošáca. 

Hlasovanie:  
za: Ing. Martin Adámať, Mgr. Lucia Benková, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela 

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora 

proti: 0 

zdržal sa: 0    
 

5/4 Stavebná uzávera v časti obce  Zabudišová 

Starosta informoval poslancov o uzávere výstavby v Bošáci- v časti Zabudišová. Riešil túto 

problematiku s pánom Kvasnicom z Krajského stavebného úradu. Uzáveru je možné prijať 

maximálne do času vyhotovenia nového ÚP alebo do 5 rokov. Uzávera sa nebude vzťahovať 

na drobné stavby a na inžinierske siete. 

Poslanci po vzájomnej dohode pristúpili k hlasovaniu. 

          

Uznesenie č. 40/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

podľa  §39 ods. d. zákona 50/1976,  Z.z. ( Stavebný zákon)  stavebnú uzáveru na dobu 5 

rokov, alebo do vyhotovenia nového ÚPD obce Bošáca, pre miestnu časť Zabudišová. 



V rozsahu výstavby nových stavieb(napr. rodinných domov, rekreačných chát, líniových 

stavieb). Uzávera sa nevzťahuje na inžinierske siete a drobné stavby. 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Mgr. Lucia Benková, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela 

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora 

proti: 0    

zdržali sa: 0 
 

5/5 Doplnenie člena poriadkovej komisie. 

Poslanec Ján Brezovák navrhol doplniť do poriadkovej komisie Mgr. Luciu Benkovú. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

          

Uznesenie č. 41/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

člena poriadkovej komisie Mgr. Luciu Benkovú. 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Mgr. Lucia Benková, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela 

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora 

proti:    

zdržali sa: 

 

5/6 Usporiadanie majetkových vzťahov pozemkov pod chodníkmi a cestami v obci. 
 

Starosta informoval poslancov, že sme dali zamerať dronom kataster obce a máme detailné 

zábery, ktoré môžeme využiť pri usporiadaní majetkových vzťahov pozemkov. Požiadal 

poslancov či súhlasia s týmto zámerom. Po vzájomnej dohode dal hlasovať za návrh 

uznesenia.  

 

Uznesenie č. 42/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

zámer postupného usporiadania majetkových vzťahov pozemkov chodníkov a ciest v obci 

Bošáca. 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Mgr. Lucia Benková, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela 

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora 

proti:    

zdržali sa: 

          

- Poslanec PaedDr. Daniel Bradáč  informoval poslancov o tom, že je veľký dopyt 

občanov obce, či sa budú konať tento rok hody. Je potrebné zvolať komisiu a dohodnúť aké 

podujatia sa uskutočnia. 

Starosta odpovedal, že on by apeloval hlavne na zdravie občanov, nevieme aká nastane 

situácia, či nepríde druhá vlna corona vírusu. 



- Poslanec Brezovák navrhol ušetriť peniaze, ktoré  sa môžu použiť na rekonštrukciu 

kuchyne v KD. 

Starosta navrhol, spraviť výstavu fotografií z predchádzajúcich hodov. 

- Poslanci sa dohodli, že na nasledujúcom zasadnutí 24.06.2020 príjmu konečné 

rozhodnutie. Po ukončení mimoriadnej situácie bude zvolaná kultúrna komisia. 

- Poslanec Drahomír Záhora navrhol, aby sa nasledujúce zasadnutie OZ  konalo v časti 

obce Zabudišová. 

Starosta súhlasil. 

 

  

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť, zaželal všetkým pevné zdravie, 

ktoré je v tejto zložitej dobe najväčšou prioritou každého z nás a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil.  

 

 

 

Zapisovateľka    Overovatelia    Starosta obce 

 

 

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

Mgr. Zuzana Poláková  Mgr. Lucia Benková   Mgr. Daniel Juráček 

      

 

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

    Drahomír Záhora 

 

 

 


