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Zápisnica 4/2020 
 

z  plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca, konaného dňa 24.júna 

2020 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome na Zabudišovej. 

 

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

Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

Neprítomní: Pavol Mizerák 

Overovatelia: PaedDr. Daniel Bradáč, Lýdia Zámečníková 

Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Poláková 

 

Bod č. 1. Otvorenie – určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Zasadnutie otvoril starosta obce v miestnej časti Zabudišová, 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. 

 

Uznesenie č. 43/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

za overovateľov zápisnice OZ Obce Bošáca zo dňa 24.06.2020 poslankyňu Lýdiu 

Zámečníkovú a poslanca  PaedDr. Daniela Bradáča. 

Hlasovanie: 

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

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

proti:0   

zdržali sa: 0 

 

Starosta obce predložil poslancom program plánovaného zasadnutia. 

 

Navrhovaný  Program 

1. Otvorenie – určenie overovateľov a zapisovateľa 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 

4. Správa HK o výsledku kontroly 

5. Žiadosť FO a PO vrátane dotácií 

6. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 

7. Schválenie  záverečného účtu Obce Bošáca za rok 2019 

8. Úprava rozpočtu Obce Bošáca na rok 2020, úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera 

Bošáca 

9. Správa komisie verejného záujmu pri OZ Bošáca 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

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

predložený program rokovania. 
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Uznesenie č. 44/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje  
program rokovania tak, ako bol predložený do rokovania OZ 24.06.2020. 

 

Hlasovanie: 

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

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

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 postupujeme so založením sociálneho podniku. 

Starosta odpovedal, že stanovy novo zakladajúceho sociálneho podniku boli zaslané 

a čakáme na vyjadrenie Ministerstva vnútra SR. 

Uznesenie č. 45/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

berie na vedomie  
kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie: 

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

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

BOD č. 3 Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 

Podklady k tomuto bodu boli zaslané poslancom OZ v podkladoch. 

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

uznesenia. 

 

Uznesenie č. 46/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje  
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020. 

Hlasovanie: 

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

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

proti: 0    

zdržali sa: 0 
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BOD č. 4 Správa HK o výsledku kontroly 

Podklady k tomuto bodu boli zaslané poslancom OZ v podkladoch  a taktiež bola predložená 

na zasadnutie finančnej komisie. Starosta požiadal predsedu finančnej komisie, aby sa 

vyjadril k tomuto bodu. 

Predseda finančnej komisie Bc. Jozef Mihala potvrdil, že správa bola prerokovaná a komisia 

odporúča OZ predmetnú správu vziať na vedomie.   

 

Uznesenie č. 47/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

berie na vedomie 

správu o výsledku kontroly HK za kontrolované obdobie rok 2019. 

Hlasovanie: 

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

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

BOD č. 5  Žiadosť FO a PO vrátane dotácií 

Podklady k tomuto bodu boli zaslané poslancom OZ v podkladoch. Starosta ale doplnil tento 

bod o jednu žiadosť, a to o odkúpenie časti novovzniknutej parcely vo vlastníctve Obce 

Bošáca – mlynský náhon. Žiadateľom je občan obce p. Dušan Helík č.613 Bošáca. 

 

5/1 Žiadosť o pridelenie stavebného pozemku v lokalite „Pod stráňami“. Žiadateľ  Martin 

Solovič a manželka Zuzana Solovičová, trvale bytom Lieskovská 4, 91501 Nové Mesto nad 

Váhom. 

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

uznesenia. 

 

Uznesenie č. 48/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

a) berie na vedomie  

žiadosť o odkúpenie pozemku v lokalite „Pod Stráňami“ – žiadateľ Martin Solovič 

s manželkou Zuzanou rod. Mihalovou, trvale bytom Lieskovská 4, 915 01 Nové Mesto nad 

Váhom  

     b)  zaraďuje žiadosť do poradovníka 

 

Hlasovanie: 

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

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

 

proti: 0    

zdržali sa: 0 
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5/2 Žiadosť o pridelenie stavebného pozemku v lokalite „Pod stráňami“.  Žiadateľ Anton 

Ocet, trvale bytom Kpt. Uhra 1311/14,  91501 Nové Mesto ad Váhom. 

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

uznesenia. 

 

Uznesenie č. 49/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

a) berie na vedomie  

žiadosť o odkúpenie pozemku v Lokalite Pod Stráňami - žiadateľ Anton Ocet, trvale bytom 

Kpt. Uhra 1311/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 

     b)  zaraďuje žiadosť do poradovníka 

 

Hlasovanie: 

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

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

 

proti: 0     

zdržali sa: 0 

 

5/3 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku  14938/28 – mlynský náhon  vo vlastníctve Obce 

Bošáca. Žiadateľ  Dušan Helík,  Bošáca 613. 

Starosta informoval poslancov o tom, že sa jedná o odpredaj časti p. č. 14938/26 mlynský 

náhon   - novovzniknutá p. č. 14938/65 o výmere 63 m² a p. č. 14938/66 o výmere 2 m². 

Predaj by bol schválený s osobitným zreteľom. 

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

uznesenia. 

Uznesenie č. 50/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje zámer osobitého zreteľa 

podľa § 9 a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

a doplnkov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Bošáca na 

odpredaj časti novovzniknutého pozemku p.č. 14938/65- zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 63 m²  a p. č. 14938/66 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m² reg. C-KN 

v k.ú. Bošáca, obec Bošáca zapísaného na LV č. 1, za kúpnu cenu 5 € m²,  do vlastníctva p. 

Helík Dušan rod. Helík,  bytom Bošáca 613, 91307 Bošáca, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa z dôvodu, že: 

- kupujúci daný pozemok upravil a uspôsobil na užívanie a užíval spoločne v dobrej 

viere, časť nehnuteľnosti zasahuje do obecného pozemku 

- obec daný pozemok nevyužíva a nepotrebuje ho na plnenie svojich úloh 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Mgr. Lucia Benková, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela  
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      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

Starosta sa spýtal občanov časti obce Zabudišová, ktorí prišli na zasadnutie OZ, či majú 

nejaké požiadavky , podnety, návrh, žiadosti alebo sťažnosti na poslancov alebo na starostu. 

P. Dušan Harangózo, Zabudišová konštatoval, že pri komunálnych voľbách v roku 2018 bol 

iniciátorom toho, aby sa Obec Bošáca pridala do  internetového portálu „Odkaz pre 

starostu“. Poďakoval za to, že sa to uskutočnilo, pripomenul ale, že sú tam asi štyri podnety 

z jeho strany týkajúce sa prístupovej cesty k jeho domu, ktoré nie sú vyriešené. Žiadal 

o vyjadrenie ako sa tento problém bude riešiť. 

Starosta odpovedal, najväčším problémom je to, že vyťažené drevo z hôr vozia ťažké 

nákladné autá, ktoré cestu ničia. Odvodňovacie žľaby sú zle osadené a kameň z cesty je 

v odvodňovacích žľaboch. Pokúsi sa kontaktovať Lesy SR, aby sa spolupodieľali na oprave 

cesty. Bude potrebné cestu znova vyfrézovať, správne osadiť odvodňovacie žľaby a znova 

naviesť kameň. Starosta navrhol, aby sa poslanci po ukončení OZ išli pozrieť na stav cesty.  

Poslanci súhlasili. 

P. Ing. Jaroslav Struhár, Zabudišová tiež konštatoval, že cesta je v dezolátnom stave, 

obyvatelia si ničia autá. Spomenul chalupára p. Ladislava  Kalábra, ktorý  ponúkol pomocnú 

ruku pri oprave cesty.  

Starosta prisľúbil, že bude kontaktovať p. Kalábra a preberie s ním podmienky pomoci. 

Pripomenul ale, že máme na obci asfaltovú drvu a možno by stačilo zohnať penetrák 

a vyliať ho na drvu. 

P. Vojtech Potočný, Zabudišová upozornil na lámanie sa asfaltovej krajnice a jej prepadanie. 

Pýtal sa,  či nemá obec zeminu a či by nebolo možné vysypať ju na krajnicu. 

Starosta odpovedal, že obec začala s realizáciou nového ÚPD, ktorý  rieši aj problém ciest. 

Už aj SAD avizovala, že šoféri autobusov odmietajú chodiť do časti obce Zabudišová 

z dôvodu nevyhovujúcej komunikácie. Z toho dôvodu sa pristúpilo aj k schváleniu stavebnej 

uzávery v tejto časti obce.  

 

1. BOD č. 5  Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 

Podklady k tomuto bodu boli zaslané poslancom OZ v podkladoch  a taktiež boli predložené 

na zasadnutie finančnej komisie. Starosta požiadal predsedu finančnej komisie, aby sa 

vyjadril k tomuto bodu. 

Predseda finančnej komisie Bc. Jozef Mihala potvrdil, že správa bola prerokovaná a komisia 

odporúča OZ predmetnú správu vziať na vedomie.   

 

Uznesenie č. 51/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

a) berie na vedomie  

správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019. 
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Hlasovanie: 

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

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

Bod č. 7 Schválenie  záverečného účtu Obce Bošáca za rok 2020 

Podklady k tomuto bodu boli zaslané poslancom OZ v podkladoch  a taktiež boli predložené  

na zasadnutie finančnej komisie. Starosta požiadal predsedu finančnej komisie, aby sa vyjadril  

k tomuto bodu. 

Predseda finančnej komisie Bc. Jozef Mihala potvrdil, že správa bola prerokovaná a komisia  

odporúča OZ vziať na vedomie odborné stanovisko HK a záverečný účet schváliť bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 52/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu Záverečného účtu  

    obce Bošáca za rok 2019. 

b) schvaľuje Záverečný účet obce Bošáca za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

c) schvaľuje prebytok rozpočtu v sume 89 045,95 € na tvorbu rezervného fondu obce. 

d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtu za rok 2019 v sume 89 045,95 €. 

e) schvaľuje použitie Rezervného fondu Obce Bošáca vo výške 219 524,98 € na: 

  - pokrytie kapitálových výdavkov: 

 

 

  

 

DHZ Bošáca - zbrojnica spoluúčasť 1 600,00 € 

 

Kúpa pozemkov z RF 7 540,00 € 

 

Wifi pre Teba - spoluúčasť 5% - RF 750,00 € 

 

Infraštruktúra - Stráne z RF 14 000,00 € 

 

UPD dokumentácia - spoluúčasť - RF 1 000,00 € 

 

Projektové dokumentácie z RF 3 485,00 € 

 

Výstavba chodníka z RF 12 000,00 € 

 

Kompostáreň - spoluúčasť 5% - RF 55 000,00 € 

 

ZD rozšírenie - spoluúčasť z RF 16 300,00 € 

 

Rekonštrukcia a modernizácia - z RF 53 589,98 € 

 

KD - výstavba prístrešku za KD 6 000,00 € 

 

OcÚ - rekonštrukcia ambulancie GP 6 000,00 € 

 

Participatívny rozpočet obce 5 000,00 € 

 

KD - rekonštrukcia kuchyne 20 000,00 € 

 

MŠ rozšírenie - neoprávnené výdavky - RF 10 334,00 € 

 

ZŠ triedy - spoluúčasť 5% - RF 6 926,00 € 

  

219 524,98 € 

 

   

 

Hlasovanie: 

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

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 
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proti: 0    

zdržali sa: 0  

Bod č.8 Úprava rozpočtu Obce Bošáca na rok 2020, úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera  

Bošáca 

Podklady k tomuto bodu boli zaslané poslancom OZ v podkladoch  a taktiež boli predložené na 

zasadnutie finančnej komisie. Starosta požiadal predsedu finančnej komisie, aby sa vyjadril 

k tomuto bodu. 

Predseda finančnej komisie Bc. Jozef Mihala potvrdil, že komisia sa v tomto bode venovala 

hospodáreniu obce a taktiež čerpaniu rozpočtu v jednotlivých položkách, na čo upozornila Hlavná 

kontrolórka obce, nakoľko komisia tieto údaje pred konaním zasadnutie nemala. V príjmovej 

časti je potrebné sa zamerať na podielové dane obce, lebo schválený rozpočet a skutočnosť je už 

v tejto dobe dosť odlišná, preto by bolo vhodné upraviť rozpočet tak, aby boli k dispozícii reálne 

čísla, aby sme vedeli, s akými finančnými prostriedkami obec bude hospodáriť. Položky ako 

poplatky za užívanie verejného priestranstva, KD- nájom, nákladné vozidlo, sú nadhodnotené 

a plnia sa len minimálne. Ďalej položka cintorínske poplatky sa neplní. Komisia navrhuje, aby 

bola táto položka zreálnená, na základe evidencie obce, ktorú by mala mať k dispozícii. 

Pri bode cintorínsky poplatok zapisovateľka p. Mgr. Zuzana Poláková vysvetlila poslancom, že 

skoro 90% nájomných zmlúv na hrobové miesto bolo uzatvorených v roku 2012  a tak až v roku 

2022 dôjde k plneniu. V roku 2020 končí 18 nájomných zmlúv. 

Ďalej pokračoval predseda finančnej komisie p. Bc. Jozef Mihala, že vo výdavkovej časti HK 

upozornila na položku – Tarifný plat, ktorý sa čerpá už po 5 mesiacoch na 54 %! Taktiež odmeny 

a dohody – obec, schválený rozpočet je 10 000 €, už teraz je vyčerpaných 7 200 €. 

Komisia na túto skutočnosť upozorňuje OZ, odporúča prijať opatrenia na plnenie schváleného 

rozpočtu. 

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

návrh uznesenia. 

 

                                                             
 

Uznesenie č.53 /2020/OZ 

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

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 
úpravu rozpočtu Obce Bošáca na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. RO2 tak, ako bol 

predložený poslancom, pričom sa mení celková výška príjmov a výdavkov nasledovne: 

celkové príjmy obce  3 330 220,05 € a celkové výdavky obce 2 533 000,28 €. 

Hlasovanie: 

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

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

   

Uznesenie č.54 /2020/OZ 

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

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera Bošáca, na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 

RO2 tak, ako bol predložený poslancom, pričom sa mení celková výška príjmov a výdavkov 

nasledovne: 
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celkové príjmy ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera Bošáca 58 818,00 € a celkové výdavky ZŠ s MŠ Ľ. 

V. Riznera Bošáca  815 418,52 €. 

Hlasovanie: 

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

      Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

proti: 0    
zdržali sa: Mgr. Lucia Benková;;; 

 

Bod č 9. Správa komisie verejného záujmu pri OZ Bošáca 

Starosta požiadal poslankyňu Adelu Bujnovú, predsedníčku Komisie verejného záujmu pri 

OZ Bošáca, aby prečítala správu zo zasadnutia komisie. Po prečítaní správy dal starosta 

hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 55/ 2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

berie na vedomie 

správu komisie verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Bošáci. 

Hlasovanie: 

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

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

          

Bod č 10. Rôzne 

Starosta oboznámil poslancov o novej výzve „Spracovanie energetických auditov“, kde do 

konca júna 2020 je potrebné zaslať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku. Je potrebné schváliť predloženie žiadosti a fin. spoluúčasti min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu 1750 €. Starosta sa spýtal, či má 

niekto z poslancov otázku k tomuto bodu a dal hlasovať za návrh uznesenia. 

   

Uznesenie č. 56/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

 a) schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci 

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita 

životného prostredia, vyhlásenej dňa 02.08.2019, Kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 

na realizáciu projektu: Spracovanie energetických auditov, ktorý bude realizovaný obcou 

Bošáca. 

 b) schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. 

c) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo 

predstavuje maximálnu sumu  1750 EUR.  

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Mgr. Lucia Benková, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela 
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      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

   

Bod č 11. Diskusia 

Starosta v úvode  tohto bodu zablahoželal poslancovi Jánovi Brezovákovi a občanovi Janovi 

Karlíkovi k dnešným meninám. 

11/1 - Poslanec p. Ján Brezovák sa spýtal,  koľko je neplatičov daní za rok 2020. 

Starosta odpovedal, že bolo by lepšie tieto veci riešiť na obecnom úrade a nie verejne. 

11/2  - Poslanec p. Ján Brezovák, či bola už riešená voda na zbernom dvore. 

Starosta odpovedal, že nie, potrebuje zohnať šikovného vodára. 

11/3  - Poslanec p. Ján Brezovák sa spýtal, v akom štádiu riešenia je odvodnenie strechy 

obecného úradu do areálu pošty. 

Pri tejto otázke starosta odpovedal, že tento problém sa momentálne rieši výzvou  

vodozádržných opatrení. Komunikoval už ohľadom toho s odborníkmi. Pre nás je to veľmi 

zaujímavá výzva, ktorou by sme odvodnili veľkú časť obce, formou zakopaných nádrží, 

vsakovacích jám,  živých stien – plotov a zadržanú dažďovú vodu by sme vedeli efektívne 

využiť pri zavlažovaní.  

11/4 - Poslanec p. Ján Brezovák: Odtok vody pri KD 

Starosta odpovedal, že aj to by sa riešilo v tejto výzve okrasným jazierkom, vodnou 

záhradkou.  

11/5 – Poslanec p. Ján Brezovák: Osvetlenie v uličke pri Herákov. 

Starosta odpovedal, že jeden stĺp je už dovezený zo Starej Turej a čakáme na ďalšie. 

11/6 - Poslanec p. Ján Brezovák: Odtok vody pri RD p. Romana Mihalu v Šimarovciach. 

Starosta odpovedal, že to všetko by sa riešilo v spomenutej výzve vybudovaním záchytných 

nádrží. 

11/7 – Poslanec p. Ján Brezovák: Občania žiadajú vytvorenie prechodov pri RD p. Helíka 

pri pálenici a pri KD. 

Starosta odpovedal, že to musí schváliť správa ciest. 

11/8 – Poslanec p. Ján Brezovák: Kedy sa bude rekonštruovať čakáreň a ambulancia 

u MUDr. Raclavskej. 

Starosta odpovedal, že sa s pani doktorkou rozprával a sama navrhla, aby rekonštrukcia 

prebehla až keď sa ukľudní situácia s COVID vírusom. 

11/9 – Poslanec p. Ján Brezovák: Lávka pri kostole, je potrebná oprava, nakoľko je posunutý 

pilier. Bolo by dobré spraviť tam aj schody. 

Starosta odpovedal, že najskôr by bolo dobre zabezpečiť pilier a až potom schodky.  

11/10 – Poslanec p. Ján Brezovák: Vysporiadanie pozemkov pod chodníkmi na Malej 

strane. Stavebná komisia oslovila občanov v tejto časti a zhruba 80 % podpísalo súhlas 

s výstavbou chodníkov a následne s odovzdaním pozemku pred svojimi RD do správy obce. 

Starosta odpovedal, že práve realizáciou ÚPD sa bude riešiť aj tento problém a potom 

dokážeme zrealizovať vysporiadanie týchto pozemkov a previesť ich pod obec. 

Poslanci prerokovali realizáciu chodníkov a dohodli sa, že sa prizve geodet a začne sa 

postupne so zameriavaním. 

11/11 - PaedDr. Daniel Bradáč, oboznámil poslancov o tom, že zasadala kultúrna komisia 

ohľadom hodov a dohodli sa, že hody budú v obmedzenom režime. Veľké akcie nebudú, ale 

v piatok bude divadielko pre deti, výstavy budú počas troch dní(piatok, sobota aj nedeľa) 

a v sobotu bude futbal s Limbachom a budú aj kolotoče. Občerstvenie nebude žiadne. 
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11/12 - PaedDr. Daniel Bradáč navrhol, aby bol opätovne zaslaný list na Povodie váhu, aby 

vyčistili koryto miestneho potoka „Bošáčka“ od nánosov.  

 

Uznesenie č. 57/2020/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

zaslanie listu so žiadosťou povodiu Váhu o vyčistenie koryta miestneho potoka „Bošáčka“  

k.ú. Bošáca. 

Hlasovanie: 

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

      Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

 

proti: 0    

zdržali sa: 0  

         

11/3 Poslanec PaedDr. Daniel Bradáč – ľudia vyhadzujú v ulici za potokom do vody bio 

odpad. Navrhol, aby sa tam išli poslanci  pozrieť a upozorniť  konkrétnych občanov. Ďalej 

navrhol, či by nebolo možné nad cintorínom obnoviť cestu do Haluzíc a vysadiť z jednej 

strany cesty stromy. Tým by sa zabránilo splavovaniu hliny zo strání. 

Starosta odpovedal, že navrhol predsedovi družstva, aby z Haluzickej strany smerom na 

Trenčianske Bohuslavice vysadili nejakú hustosiatu obilninu, alebo vysadili stromy na šírku 

10 m. Tým pádom by sa pri dažďoch zadržala hlina. Družstvo s takou alternatívou nesúhlasí. 

11/4 PaedDr. Daniel Bradáč  - či sa už rieši rekonštrukcia kultúrneho domu. 

Starosta odpovedal, že sa k rekonštrukčným prácam nepristúpilo a navrhol, aby sa tento rok 

neriešila veľká rekonštrukcia. Je potrebné zavolať elektrikára, ktorý by zistil v akom stave je 

elektrika. Potom by postačilo kúpiť sporák, smažičku, kotol a veci, ktoré vieme využiť a na 

budúci rok pristúpiť k rekonštrukcii. 

PaedDr. Daniel Bradáč  navrhol, aby sme prehodnotili finančnú situáciu a urobiť 

rekonštrukciu od základu, aby sme boli sebestačný pri kultúrnych akciách akou je ples. 

11/5 Poslankyňa Lýdia Zámečníková – spomaľovač pri bytovke. 

Starosta odpovedal, že všetko je vybavené, len treba spomaľovač kúpiť a osadiť. 

11/6 Poslanec Ing. Martin Adámať – spomaľovač na Malej Strane. 

Starosta odpovedal, že je potrebné zohnať dopravného inžiniera, ktorý by vypracoval 

projekt. 

11/6 Poslankyňa Lýdia Zámečníková – dom smútku, žalúzie na veľké okno a nové stoličky. 

Starosta odpovedal, že to zatiaľ neriešil. 

11/7  Poslankyňa Lýdia Zámečníková – pri KD na chodníku je prepadnutý chodník. 

Starosta odpovedal, že vie o tom a je potrebné osloviť p. Vladimíra Staňáka, aby túto dieru 

opravil. 

11/8 Poslankyňa Adela Bujnová – pri súp.č. 24, p. Petra Katrinca,  je tiež prepadnutý 

chodník. Je tam vyrezaná veľká diera a je to veľmi nebezpečné pre cyklistov hlavne vo 

večerných hodinách. 

Starosta odpovedal, že treba upozorniť p. Katrinca aby dal chodník do pôvodného stavu. 

11/9 Poslanec Ing. Martin Adámať – bol sa pozrieť na poľnej ceste za p. Michalom Krivým 

a je tam navezený odpad. Je potrebné ho upozorniť a riešiť odvoz navezeného materiálu. 

Starosta navrhol, aby sa poslanci spolu s ním išli pozrieť priamo na miesto. 
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11/10 Poslanec Bc. Jozef Mihala sa spýtal ohľadom platení poplatku za KO. Počul o tom, že 

v obci Podolie občania po zaplatení poplatku za KO dostanú lístky, ktoré následne lepia na 

smetnú nádobu. Nádoba s lístkom je vyvezená a bez lístka nie. Spýtal sa, či by toto nebola 

alternatíva aj v našej obci, akou prinútiť občanov k zaplateniu poplatku. 

Starosta odpovedal, že tento spôsob nie je pre nás vhodný, nakoľko technické služby NM 

n/V nemajú autá so snímačom. Jediná možnosť by bola zakúpiť smetiarske auto s váhou. 

Váhu by sme potrebovali riešiť na zbernom dvore, aby sme dokázali občanom zvážiť 

dovezený odpad.   

11/11 Poslankyňa Lýdia Zámečníková – pripomienka k odvozu odpadu na zberný dvor. 

Občan obce doviezol vyseparovaný odpad a na zbernom dvore to bolo všetko uložené do 

jedného kontajnera. 

Starosta odpovedal, že to preverí. 

11/12 Poslanec Drahoš Záhora sa spýtal, či by mohol dostať telefónnu kartu na vysielačky. 

Starosta odpovedal, že mu ju pripraví.  

11/13 Poslankyňa Lucia Benková – otázka ohľadom ihriska pri škole. Upínacie drôty sú 

uvoľnené a niektoré sú povytŕhané a sú krátke. 

Starosta odpovedal, nech sa na to pozrie školník. 

Ďalej sa pýtala na opravu preliezok detského ihriska  pri futbalovom ihrisku. 

Starosta navrhol stretnutie poslancov ohľadom obhliadky detského ihriska. Nakoľko bude 

potrebná rekonštrukcia  a možno aj preloženie ihriska na iné miesto. 

11/14 Občan Rastislav Lehotský – vyhadzovanie smetí po okolí. Na základe tejto 

pripomienky prebehla diskusia ohľadom triedenia plastu. 

11/15 Občan Rastislav Lehotský – urgencia ohľadom cesty k jeho domu. Minulý rok jeho 

suseda utrpela vážny úraz a sanitka sa k nej nemohla dostať. Cesta tam pomaly neexistuje 

a pýtal sa, na koho má podať trestné oznámenie? 

Starosta odpovedal, že cesta tam je, ale je v takom stave v akom je. V danej časti sú 3 stavby 

ktoré sú postavené pred 100 rokmi. V minulosti tam viedla poľná cesta, ktorá ani nebola 

obecná. Delimitáciou pozemkov z SPF bola prevedená na obec. Obec by veľmi rada 

zrekonštruovala cesty, ale sú to veľké náklady, na ktoré obec peniaze nemá. Chystá sa 

zmena v zákone a bude možnosť recykláciou stavebného odpadu (rozdrvením) jeho 

opätovné použitie a jednou z možností bude vysypať a spevniť ním cesty.  

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          PaedDr. Daniel Bradáč          Mgr. Daniel Juráček 

      

 

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

              Lýdia Zámečníková 
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