
Zápisnica 5/2020

z  plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca, konaného dňa 29.júla
2020 o 18.00 hod. v obradnej sieni obce Bošáca

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

Overovatelia: Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala
Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Poláková

Bod č. 1. Otvorenie – určenie overovateľov a zapisovateľa

Zasadnutie otvoril starosta obce, 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. 58/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci
schvaľuje
za overovateľov zápisnice OZ Obce Bošáca zo dňa 29.07.2020 poslankyňu Adelu Bujnovú
a poslanca  Bc. Jozefa Mihalu.
Hlasovanie:
za: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, AdelaBujnová, Bc. Jozef Mihala, Pavol Mizerák,
Drahomír Záhora,
proti:0
zdržali sa: 0

Starosta obce predložil poslancom program plánovaného zasadnutia.

Navrhovaný  program zasadnutia

1. Otvorenie – určenie overovateľov a zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Žiadosti FO a PO vrátane dotácií  
4. Správa o hospodárení Obce Bošáca k 30.06.2020 a správa o hospodárení ZŠ s MŠ

Bošáca
5. Prerokovanie a schválenie osadenia pamätnej tabule na budove OcÚ
6. Diskusia
7. Záver

Starosta sa spýtal poslancov, či má niekto návrh na doplnenie programu. Navrhol doplniť
bod Rôzne spolu s Diskusiou a  dal hlasovať za predložený program rokovania.
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Uznesenie č. 59/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci
schvaľuje
program rokovania doplnený o bod Rôzne.

Hlasovanie:
za: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Pavol Mizerák
      Drahomír Záhora
proti: 0
zdržali sa: 0

BOD č. 2 Kontrola plnenie uznesení

Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce, spýtal sa poslancov, či majú nejakú otázku
k tomuto bodu.

Poslanec Bc. Jozef Mihala sa spýtal, či sa už vykonali nejaké opatrenia na miestnej ceste na
Zabudišovej, ktorá bola predmetom rokovania na predchádzajúcom zasadnutí OZ.

Starosta odpovedal, že ešte nie.

Prišiel poslanec Ing. Martin Adámať – 18.10 hod.

Poslanci pristúpili k hlasovaniu

Uznesenie č. 60/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef
      Mihala, Pavol Mizerák, Drahomír Záhora,
proti: 0
zdržali sa: 0

Bod č. 3 Žiadosti FO a PO vrátane dotácií  
1/3 Žiadosť o odkúpenie časti pozemku  14938/28 – mlynský náhon  vo vlastníctve Obce
Bošáca pre Dušana Helíka, Bošáca.

Starosta pripomenul poslancom, že osobitý zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a na
webovej stránke obce a neboli vznesené voči nemu žiadne námietky a dal hlasovať za návrh
uznesenia.

Uznesenie č.  61/2020/OZ

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci
schvaľuje
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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 vo
vlastníctve obce Bošáca zapísaného na LV č. 1, predaj 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, do vlastníctva p. Helík Dušan rod.
Helík,  bytom Bošáca 613, 91307 Bošáca, za kúpnu cenu 325,00 EUR určenú dohodou
zmluvných strán 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.

Správny poplatok na zápis do Katastra nehnuteľnosti platí kupujúci.

Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef
     Mihala, Pavol Mizerák, Drahomír Záhora
proti: 0
zdržali sa:0

2/3 Žiadosť  o zaradenie do zoznamu čakateľov na kúpu pozemku IBV- Pod Stráňami
Imrich Miroslav a manželka Mária, Bošáca.
Podklady k tomuto bodu dostali poslanci spolu s pozvánkou.
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 62/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci

a) berie na vedomie
žiadosť o odkúpenie pozemku v Lokalite Pod Stráňami – žiadateľ Miroslav Imrich, trvale
bytom Bošáca 134, s manželkou Máriou, rod. Magovou, trvale bytom Bošáca 168, 913 07
Bošáca
     b)  zaraďuje žiadosť do poradovníka

Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef
     Mihala, Pavol Mizerák, Drahomír Záhora
proti: 0
zdržal sa:0

3/3 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – Nikola Mizeráková, trvale bytom
Bošáca 112.

Podklady k tomuto bodu dostali poslanci spolu s pozvánkou.
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
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Uznesenie č. 63/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci

a)berie na vedomie

žiadosť o pridelenie nájomného  bytu pre  občianku obce Nikolu Mizerákovú  bytom Bošáca
112

b)zaraďuje

žiadosť do poradovníka.
Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef
     Mihala, Pavol Mizerák, Drahomír Záhora
proti: 0
zdržali sa: 0

4/3 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – Svetlana Kačícová , trvale bytom Bošáca
826.

Poslanci túto žiadosť nedostali v podkladoch, nakoľko p. Kačícová priniesla žiadosť
o pridelenie bytu v deň zasadnutia OZ. Starosta menovanú žiadosť prečítal a dal hlasovať za
návrh uznesenia.

Uznesenie č. 64/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci

a)berie na vedomie

žiadosť o pridelenie nájomného  bytu pre  občianku obce Svetlanu Kačícovú,   bytom
Bošáca 826

b)zaraďuje

žiadosť do poradovníka.
Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef
     Mihala, Pavol Mizerák, Drahomír Záhora

proti: 0
zdržali sa: 0

5/3 Žiadosť o úpravu budovy – Anton Bagin a manž. Daniela, Bošáca 675.

Podklady k tomuto bodu dostali poslanci spolu s pozvánkou. Ide  o nehnuteľnosť bývalého
mlyna, ktorého vlastníkom je pán Bunda. Starosta navrhol, aby stavebná komisia vykonala
miestnu obhliadku so zápisom.
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Uznesenie č. 65/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci

 a) berie na vedomie
žiadosť o úpravu budovy   od p. Antona Bagina a manž. Daniely, Bošáca 675

b) prideľuje
žiadosť na prerokovanie do stavebnej komisie

c) žiada
stavebnú komisiu o vyjadrenie sa do termínu  nasledujúceho zasadnutia OZ.

Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef
     Mihala, Pavol Mizerák, Drahomír Záhora
proti: 0
zdržali sa: 0

6/3 Žiadosť o rekonštrukciu bytového domu Bošáca 255 - Nájomníci
bytového domu Bošáca č. 255.

Podklady k tomuto bodu dostali poslanci spolu s pozvánkou. Starosta navrhol, aby poslanci
po ukončení zasadnutia vykonali miestnu obhliadku a spravili z nej zápis.

Uznesenie č. 66/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci

a)berie na vedomie
žiadosť nájomníkov bytového domu Bošáca č. 255 o riešenia pivníc a o jeho rekonštrukciu

b)prideľuje
žiadosť na prerokovanie do stavebnej komisie

c) poveruje

poslancov OZ miestnym zistením.

Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef
     Mihala, Pavol Mizerák, Drahomír Záhora

proti: 0
zdržali sa: 0

BOD č. 4

Správa o hospodárení Obce Bošáca k 30.06.2020 a správa o hospodárení ZŠ
s MŠ Bošáca k 30.06.2020

Starosta vyzval predsedu finančnej komisie Bc. Jozefa Mihalu, aby sa vyjadril k tomuto
bodu. Predseda konštatoval, že komisia prerokovala predmetné správy a zamerala sa hlavne
na plnenie príjmovej časti rozpočtu, najmä na podielové dane obce. Podľa predloženej
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Správy o hospodárení obce k 30.06.2020 je plnenie na 52%, čo je vzhľadom na predpoklad
zníženia podielových daní v súlade so schváleným rozpočtom. Komisia odporúča predbežne
sledovať túto položku, aby schválený rozpočet a skutočnosť neboli príliš odlišné, aby sme
vedeli, s akými finančnými prostriedkami obec bude hospodáriť do konca kalendárneho
roka.
Starosta poďakoval predsedovi finančnej komisie a dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 67/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci
a)berie na vedomie Správu o hospodárení Obce Bošáca k 30.06.2020 bez pripomienok

b)berie na vedomie Správu o hospodárení Základnej školy s materskou školou Ľ.V.
Riznera Bošáca k 30.06.2020  bez pripomienok.

Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef
      Mihala, Pavol Mizerák, Drahomír Záhora
proti: 0
zdržali sa: 0

BOD č. 5

Schválenie  osadenia pamätnej tabule Danielovi Bušovi, účastníkovi
Kragujevackej vzbury,  na budove obecného úradu Obce Bošáca.

Podklady k tomuto bodu nedostali poslanci spolu s pozvánkou, a preto starosta prečítal časť
materiálu k tomuto bodu.

PaedDr. Daniel Bradáč v skratke doplnil poslancom životopis p. Daniela Bušu.  Pripomenul,
že z Bošáckej doliny  pochádza viac vojnových hrdinov a  je hodno ich pripomínať pre
budúce generácie.

Starosta poznamenal, že pripomínaním si histórie  ideme  príkladom pre budúce generácie
aj týmto spôsobom  možno predchádzať vojnovým konfliktom.

Uznesenie č. 68/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci
schvaľuje
osadenie pamätnej tabule na budove obecného úradu Obce Bošáca Danielovi Bušovi,
účastník Kragujevackej vzbury, s fotografiou a nasledovným textom:
Daniel Bušo
31.12.1900  08.04.1956
účastník vzbury v Kragujevaci
Iba jeho mladosť ho zachránila
pred popravčou čatou
2020
Pamätná tabuľa bude financovaná sponzorským darom.
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Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef
      Mihala, Pavol Mizerák, Drahomír Záhora

proti: 0
zdržali sa: 0

Starosta pri tejto príležitosti navrhol poďakovať sa sponzorovi a iniciátorovi pamätnej tabule
p. Kollárovi a taktiež realizátorom tohto projektu - p. Mariánovi Mitánkovi a poslancovi
PaedDr. Danielovi Bradáčovi.

Uznesenie č. 69/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci
vyjadruje poďakovanie
sponzorovi a iniciátorovi pamätnej tabule p. Kollárovi a realizátorom ušľachtilej myšlienky,.
p. Máriánovi Mitánkovi a p. PaedDr. Danielovi Bradáčovi.
Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Pavol Mizerák,
     Drahomír Záhora
proti: 0
zdržali sa: PaedDr. Daniel Bradáč

Pán Mitánek poznemenal, že pri tejto  príležitosti sa zviditeľní nielen Obec Bošáca, ale aj
celá oblasť. K p. Bušovi sa hlási aj jeho rodná obec Moravské Lieskové.  Na slávnostné
osadenie tabule prídu aj zástupcovia z vojenského spravodajstva, príde aj rádio Regina
a západoslovenská televízia.

Bod č. 6
Rôzne

Zámenná zmluva s p. Ing. Vladimírom Kusendom na výmenu pozemkov v lokalite pod
Stráňami. Starosta vysvetlil poslancom, prečo je potrebné schváliť zámennú zmluvu. Ide
o pozemky, ktoré sú vo vlastníctve p. Ing. Vladimíra Kusendu a ktoré potrebuje obec pri
dokončení  výstavby  IBV-v lokalite pod Stráňami. Obec poskytne p. Kusendovi pozemok
v časti obce pod kostolom, ktorý obec nevyužíva a nepotrebuje ho na plnenie svojich úloh.
Hlavná kontrolórka obce poznamenala, že tento spôsob zámeny musí prebehnúť spôsobom
osobitého zreteľa.  Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 70/2020/OZ

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci
schvaľuje zámer osobitého zreteľa

podľa § 9 a ods. 8 písm. e) 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
zámenu  pozemkov  medzi obcou Bošáca a p. Ing. Vladimírom Kusendom, rod. Kusendom,
trvale bytom  Na hôrke 1761/12, 960 01 Zvolen.  Parcela  C-KN p. č. 10 - orná pôda
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o výmere 2257 m²  v k.ú. Bošáca, vo vlastníctve obec Bošáca zapísaného na LV č. 1,  za
 pozemky  C-KN p.č. 1227/1 – orná pôda  o výmere 540 m² , p.č. 1227/2  - orná pôda
o výmere 303 m², p.č. 1227/3 – orná pôda o výmere 99 m², p.č. 1227/4 – orná pôda
o výmere 108 m², p.č. 1227/5 – orná pôda o výmere 265 m² zapísané na LV č. 3452 vo
vlastníctva p. Ing. Vladimíra Kusendu,  ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu ,
že:

- pozemok vo vlastníctve p. Ing. Vladimíra Kusendu je pre obec dôležitý pri výstavbe
IBV v lokalite pod Stráňami

- pozemok vo vlastníctve Obce Bošáca obec nevyužíva a nepotrebuje ho na plnenie
svojich úloh

Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef
      Mihala, Pavol Mizerák, Drahomír Záhora
proti: 0
zdržali sa: 0

6/1 Hody v obci

Starosta požiadal poslancov, aby rozhodli o tom, či obec povolí predaj v komerčných
stánkoch pri akcii Hody 2020. Poslanci prerokovali túto problematiku.

Starosta dal hlasovať za návrhy uznesení.

Uznesenie č. 71/2020/OZ

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci
nepovoľuje
predaj v komerčných stánkoch pri akcii „Hody 2020“.

Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef
      Mihala, Pavol Mizerák, Drahomír Záhora
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č. 72/2020/OZ

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci
schvaľuje
poplatok 200 € pre kolotoče pri akcii „Hody 2020“.

Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef
      Mihala, Pavol Mizerák, Drahomír Záhora
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proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č. 73/2020/OZ

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci
poveruje
kontrolou komerčných stánkov pri akcii „Hody 2020“ komisiu pre verejný poriadok –
 - predsedu Jána Brezováka.
Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef
      Mihala, Pavol Mizerák, Drahomír Záhora
proti: 0
zdržal sa: 0

6/2 Rekonštrukcia priestorov všeobecnej lekárky MUDr. Ráclavskej.

Starosta oznámil poslancom, že po hodoch sa začne s rekonštrukciou priestorov. Náklady na
rekonštrukciu  sú zahrnuté v rozpočte a to potvrdil aj predseda finančnej komisie poslanec
Bc. Jozef Mihala.

Uznesenie č. 74/2020/OZ

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci
berie na vedomie
rekonštrukciu priestorov  u MUDr. Renáty  Ráclavskej.
Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef
      Mihala, Pavol Mizerák, Drahomír Záhora
proti: 0
zdržal sa: 0

6/3 Sociálny podnik
- Starosta informoval poslancov o tom, že nám boli schválené stanovy OZ,

momentálne sa pokračuje pri vybavovaní DIČ, registrácii sociálneho podniku
a vybavovaní samostatného účtu.

6/4 Rozšírenie zberného dvora
- Starosta informoval poslancov o tom, že práce sa chýlia ku koncu, je potrebné

vykonať ešte terénne úpravy.  Okrem oplotenia je už všetko hotové.
6/5 Zameranie chodníkov Malá strana

-  Máme súhlasy od občanov a potrebujeme vyhotoviť konkrétne zamerania
s geometrickými  plánomi.

Bod 7. Diskusia

Poslanec Ján Brezovák mal pripomienky:
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- Zriadenie  výletného  vláčika (takého,  ako majú  v Čachticiach) od Tr. Bohuslavíc
cez Haluzice, Bošácu, Zemianske Podhradie až do Novej Bošáce. V Bošáckej
doline je veľa zaujímavých miest, ktorými by sme sa vedeli pochváliť a tým aj
spropagovať túto lokalitu .

Poslanec Bc. Jozef Mihala navrhol  riešiť to v rámci Mikroregiónu – Bošáčka.
Starosta so zámerom súhlasil, ale priklonil sa k návrhu poslanca Bc. Jozefa Mihalu,  musí to
riešiť Mikroregión-Bošáčka. Poslanci s týmto návrhom taktiež  súhlasili.

- Odstavná plocha pri kostole -  parkujú tam kamióny a p. Brezovák navrhol,  dať tam
priečne k chodníku betónový kužel alebo preklad (posúdenie na st. komisiu).

- Kosenie  cintorínov – p. Brezovák navrhol prideliť tam sezónneho  zamestnanca.
- Ďalej navrhol preveriť,  či sú všetky hrobové miesta zaplatené a zvýšiť poplatok za

hrobové miesto – starosta aj poslanci súhlasili.

Pripomienku na zvýšenie poplatku za hrobové miesto dať do finančnej komisie.

- P. Brezovák pripomenul, že v areáli  múzea je jaseň, ktorý padá na  strechu múzea,
je potrebné ho orezať. Navrhol,  aby to vykonal poslanec  PaedDr Daniel Bradáč.

- Ďalej p. Brezovák upozornil na areál Sokolovne -  je potrebné  zabetónovať bránu ,
vymurovať dva stojany na prípojku  elektriny. Zároveň je potrebné osloviť staviteľa
pódia v Sokolovni, nakoľko je tam popraskaný betón, dosky a rohové lišty sú zhnité.
Je na to  záruka 60 mesiacov.

- Ďalej sa p. Brezovák spýtal, či už je určený geodet na zameranie pozemkov pod
chodníkom v časti obce Malá strana.

- Starosta odpovedal, že ešte nie.
- Ďalej p. Brezovák pripomenul, že pri Dome smútku sú  lavičky už  hotové, ale bránu

na evanjelickom cintoríne  je potrebné natrieť.
Starosta navrhol, nech p. Brezovák  kúpi farbu.

- Taktiež sa p. Brezovák spýtal, či môže vymeniť rozbité sklo na dverách v DS zo
zadnej strany.
Starosta súhlasil.

- Ďalej sa p. Brezovák informoval, či by bolo možné namontovať striešku nad
vchodom zo zadnej strany do DS.
Starosta odpovedal, že to necháme na posúdenie stavebnej komisie.

- Ďalej p. Brezovák navrhol orezať smrek pri DS , zrezať vrcholec a haluze opreté
o múr.  Tiež je potrebné vymeniť zásuvku v DS.
Starosta súhlasil.

- Ďalej p. Brezovák navrhol kúpiť záves alebo žalúzie na okno v DS.
- Starosta ho poveril, aby zistil ceny žalúzií.
- Ďalej p. Brezovák navrhol prilepiť odpadnuté obkladačky na DS na vonkajšej fasáde

Starosta súhlasil s tým , že to spravia  zamestnanci obce.
- Ďalej p. Brezovák navrhol vymeniť sedačky v DS, nakoľko sú vysedené.

Starosta odpovedal, že je potrebné nájsť na webe minimálne 3 cenové ponuky a
poveril tým p. Brezováka.
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- Ďalej p. Brezovák navrhol, aby sa verejne poďakovalo p. Mariánovi Mikulcovi,
ktorý bezodplatne opravil ozvučenie v DS.

- Starosta poďakoval a dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 75/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci
schvaľuje
zaslanie ďakovného listu  p. Mariánovi Mikulcovi za pomoc pri zabezpečovaní ozvučenia
v Dome smútku a pri obecných akciách.

Hlasovanie:
za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Bc. Jozef
      Mihala, Pavol Mizerák, Drahomír Záhora
proti: 0
zdržal sa: 0

Poslanec Bc. Jozef Mihala navrhol poďakovať poslancovi Jánov Brezovákovi za aktivity,
ktoré vykonáva pre Obec Bošáca.

Uznesenie č. 76/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci
vyjadruje poďakovanie
poslancovi p. Jánovi Brezovákovi za mimoriadne  úsilie a aktivity, ktoré vykonáva pre Obec
Bošáca.

Hlasovanie:

za: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Adela Bujnová, Bc. Jozef Mihala, Pavol
      Mizerák, Drahomír Záhora
proti: 0
zdržal sa: Ján Brezovák

- Poslanec Ján Brezovák ešte pripomenul lávku cez potoku oproti kostola. Najlepšie
riešenie je  dať tam rošt. Oslovil už firmu, ktorá sa zaoberá výrobou a má aj cenovú
ponuku.

Starosta súhlasil, že najlepšia bude plošinu taká, akú máme  pri KD, bude to bezpečnejšie
Poslanci so zámerom súhlasili.

- Poslanec Ján Brezovák  - odvodňovací kanál  pri kostole , ktorý je zvedený do šachy
a tá následne pokračuje v potrubí Ø50cm a vyúsťuje do potoka,  kde je už Ø35 cm.
Je potrebné zistiť, kde sa nachádza spoj a mení sa priemer. Zároveň priložil nákres
odvodňovacieho kanála.
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Starosta navrhol posunúť túto pripomienku  stavebnej komisii..

- Poslanec Ján Brezovák   - vybudovanie šachty pri   chodníku naproti kostola pri
lávke, z dôvodu zadržiavania a hromadenia sa dažďovej vody.
Poslanci  so zámerom súhlasili  a pripomienka sa posúva do stavebnej komisie.

- Poslanec Ján Brezovák    - šachta pri schodoch do kostola  a osadenie žľabu naprieč
cesty, aby dažďová voda mohla odtekať a nehromadila sa na hlavnej ceste.
Poslanci  so zámerom súhlasili  a pripomienka sa posúva do stavebnej komisie.

Poslankyňa Adela Bujnová vzniesla pripomienku k stavu podlahy v sobášnej sieni. Koberec
je v dezolátnom stave  a nakoľko sú to priestory reprezentujúce obec, navrhla  jej
rekonštrukciu.

Starosta odpovedal, že  je potrebné uvažovať s celkovou rekonštrukciou.

- Poslanec Bc. Jozef Mihala sa pýtal, či bola  Obci Limbach poslaná pozvánka  na
priateľský hodový zápas.

- Ďalej sa spýtal, či by obec nemohla zamestnávať človeka – správcu, ktorý by sa
staral o technický stav obecných budov.

Starosta  odpovedal, že je to na zvážení, či by  ten človek mal  byť zamestnaný  na plný
úväzok  z čoho by sme ho vedeli  financovať a čo bude jeho pracovnou  náplňou.

- Poslanec Ján Brezovák sa pýtal,  či je opravené  čerpadla v zbernom dvore.

Starosta odpovedal, že pošle  do CHVB reklamáciu opravy čerpadla v zbernom dvore.

- Poslanec Ing. Martin Adámať sa pýtal na  spomaľovače na ihrisko a  na Malej
Strane.

Starosta odpovedal, že na Malej strane je potrebné zohnať dopravného inžiniera, ktorý by
vypracoval projekt a na ihrisko je potrebné ich len kúpiť.

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Zapisovateľka Overovatelia Starosta obce

.....................................        ........................................        .................................
Mgr. Zuzana Poláková          Adela Bujnová    Mgr.Daniel Juráček

        ........................................
                    Bc. Jozef Mihala
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