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Zápisnica 6/2019 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 11. septembra 2019 

v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. 

 

Prítomní: Bc. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Róbert 

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

Neprítomní: Ján Kaššovic, Mgr. Jana Pöštenyiová 

Overovatelia: Bc. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč  

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. Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa 19.06.2019 

a 24.07.2019 

2. Žiadosť FO a PO 

3. Prerokovanie a schválenie Návrhu všeobecného záväzného nariadenia Obce Bošáca 

o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu obce 

4. Správa o hospodárení Obce Bošáca k 30.06. 2019, Správa o hospodárení Základnej 

školy s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 30.06.2019 

5. Schválenie projektu Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry 

6. Pripomienky poslancov OZ a starostu obce 

 

Konštatoval, že nakoľko sa vzdal mandátu  poslanca  OZ Bošáca pán Róbert Kusenda, 

musí sa  do programu schôdze zahrnúť ako prvý bod zloženie sľubu nového poslanca OZ 

Drahomíra Záhoru. Starosta sa spýtal poslancov, či má ešte niekto návrh na doplnenie 

programu? Poslanec Bc. Jozef Mihala navrhol, aby sa pred bod č 4 vsunul bod: Návrh na 

úpravu rozpočtu a informácia o zmene rozpočtu a kompetencie starostu obce. Poslanec Daniel 

Bradáč požiadal o vloženie do programu bod: Vzdanie sa mandátu v kultúrnej komisii. Tento 

bod sa po vzájomnej dohode bude prerokovávať v bode č. 8: Pripomienky poslancov OZ 

a starostu obce. 

 

Program zasadnutia: 

1. Zloženie sľubu zvoleného poslanca OZ Bošáca Drahomíra Záhoru 

2. Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa 19.06.2019 

a 24.07.2019 

3. Žiadosť FO a PO 

4. Prerokovanie a schválenie Návrhu všeobecného záväzného nariadenia Obce Bošáca 

o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu obce 

5. Návrh na zmenu rozpočtu, informácia o zmene rozpočtu a kompetencie starostu obce 

6. Správa o hospodárení Obce Bošáca k 30.06. 2019, Správa o hospodárení Základnej 

školy s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 30.06.2019 

7. Schválenie projektu Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry 

8. Pripomienky poslancov OZ a starostu obce 

 

Starosta dal hlasovať za upravený program. 
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Uznesenie č.111/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje  

zmenu programu rokovania o bod: Zloženie sľubu zvoleného poslanca OZ Bošáca Drahomíra 

Záhoru. 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

 

 

 

Uznesenie č.112/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje  

program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bošáci tak, ako bol upravený poslancami OZ. 

 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

 

 

BOD č.1  
Zloženie sľubu zvoleného poslanca OZ Bošáca. 

 

Starosta požiadal zvoleného poslanca OZ Bošáca pána Drahomíra Záhoru, aby prečítal sľub a 

potvrdil ho vyslovením „sľubujem“. 

Starosta skonštatoval, že je všetko v poriadku a dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 
Uznesenie č.113/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

konštatuje  

že zvolený poslanec Drahomír Záhora zložil zákonom predpísaný sľub obecného 

zastupiteľstva v Bošáci. 

 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: Drahomír Záhora 

 

Starosta oboznámil zvoleného poslanca o priebehu rokovania OZ, o tom aká je možnosť 

vstupovať do priebehu rokovania, že toto všetko pre neho vyplýva z rokovacieho poriadku. 
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BOD č.2  
Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa 19.06.2019 

a 24.07.2019. 

Starosta sa spýtal poslancov, či majú návrh, ktorý by sa mal zahrnúť do tohto bodu. 

Poslanec Bc. Jozef Mihala povedal, že nesplnil uznesenie č. 110/2019. Týkalo sa vyberania 

poplatkov za predajné miesta na Hodoch 2019. Hoci viackrát na to upozornil, nedostal 

poverenie a ani príjmové pokladničné doklady, a preto nemohol uznesenie splniť. 

Poslankyňa Lýdia Zámečníková sa pýtala ohľadom  uznesenia 104/2019 – Rekonštrukcia 

ambulancie MUDr. Raclavská. 

Starosta odpovedal, že dostal dve ponuky od dvoch firiem, ale ani jedna z nich nevedela 

potvrdiť dátum realizácie. Majú dohodnuté stretnutie v najbližšom možnom termíne. Vyberie 

sa jedna z ponúk. Stanoví sa presný termín realizácie, nakoľko aj pani doktorka si musí 

zariadiť  ordinovanie. Požiadal poslancov o pomoc pri vypratávaní nábytku z ordinácie, 

nakoľko to bude treba zrealizovať v priebehu jedného dňa (napríklad v piatok), aby firma 

mohla na druhý deň nastúpiť a začať s prácami. 

Starosta oboznámil poslancov aj s ordinovaním zubného lekára MUDr. Róberta Zehetnera. 

MUDr. Zehetner nemôže momentálne ordinovať s takým vybavením, aké je  v zubnej 

ambulancii, nakoľko hygiena by mu nedala súhlas. Na to, aby si zriadil novú ambulanciu so 

špičkovým zariadením, ako má v Melčiciach-Lieskovom, a ordinoval v nej dva dni v týždni, 

je pre neho finančne veľmi náročné a neefektívne. Nebráni sa ale ďalším rokovaniam, ktoré 

by danú situáciu vyriešili k spokojnosti občanov. Ešte je možnosť zriadenia dentálnej hygieny 

v priestoroch bývalej ordinácie.  

Poslankyňa Adela Bujnová uviedla, že v Trenčianskych Bohuslaviciach žije mladý pár 

zubných lekárov, ktorý pracuje v Trenčíne. Je treba ich osloviť a zistiť, či by neboli ochotní 

a nechceli si zriadiť ordináciu u nás. Starosta povedal, že počká na rozhodnutie MUDr. 

Zehetnera, Ak by sa rozhodol, že v našej obci nebude ordinovať, priestory zubnej ambulancie 

vieme využiť pre obecný úrad na projektovú kanceláriu. 

Starosta ukončil tento bod a dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 Uznesenie č.114/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

berie na vedomie  

kontrolu plnenia uznesení. 

 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

BOD č. 3 

Žiadosť FO a PO. 

Poslanec Bc. Jozef Mihala, predseda finančnej komisie prečítal žiadosť Rímskokatolíckej 

cirkvi, farnosť v Bošáci o poskytnutie dotácie na výmenu osvetlenia v kostole. Táto žiadosť 

bola prerokovaná na finančnej komisii a odporučil poslancom schváliť dotáciu vo výške 500 

EUR. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 
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Uznesenie č.115/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje  

poskytnutie dotácie Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Bošáca, Bošáca 17, 913 07  Bošáca, na 

výmenu osvetlenia interiéru kostola vo výške 500 EUR. 

 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

Poslanec Bc. Jozef Mihala prečítal druhú žiadosť, ktorá bola doručená na Obecný úrad 

v Bošáci. Je to žiadosť občianky obce Bošáca slečny Alexandry Frindrichovej, ktorá ukončila 

30.06.2019 poskytovanie starostlivosti v Centre pre deti a rodiny Myjava, pracovisko v 

Novom Meste nad Váhom. Centrum jej pri odchode vyplatilo sumu vo výške 936,10 € a obec 

je povinná vyplatiť jej 30% z vyplatenej sumy. Je to príspevok na osamostatnenie sa mladého 

dospelého občana a poskytuje ju obec zo zákona. Táto žiadosť bola taktiež prerokovaná na 

finančnej komisii a komisia odporúča OZ príspevok schváliť. 

Existujú tri možnosti vyplatenia finančných prostriedkov a to: peňažnou formou, vecnou 

formou, alebo kombinovanou formou. Nakoľko slečna Frindrichová poskytla číslo účtu, 

poslanci sa zhodli vyplatiť jej tento príspevok peňažnou formou. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č.116/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci v zmysle §69 ods. 1 Zákona NR SR č.305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

schvaľuje  

Alexandre Frindrichovej, bytom Bošáca 264, 913 07 Bošáca, poskytnutie jednorazového 

príspevku na osamostatnenie sa vo výške 280,83 EUR. Príspevok bude poskytnutý peňažnou 

formou na číslo účtu uvedeného v žiadosti. 

 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

 

Starosta prečítal dve žiadosti o pridelenie nájomného bytu.  Žiadosť pani Aleny Hodulíkovej 

bytom  Bošáca 283 a Kataríny Posnárovej bytom Bošáca 163. Konštatoval, že žiadosti budú 

zaradené do poradovníka a dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č.117/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

a)berie na vedomie  

žiadosti o prenájom bytu od pani Aleny Hodulíkovej bytom Bošáca 283 a pani Kataríny 

Posnárovej bytom Bošáca 163. 
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b)zaraďuje 

žiadosti do poradovníka.  

 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková. 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

Poslanec Bc. Martin Adámať sa informoval, ako dopadla žiadosť o pridelenie bytu pre pani 

Miklánkovú. 

Starosta odpovedal, že všetko je vybavené. 

Starosta v tomto bode vyzval občanov, či majú na poslancov nejakú otázku. 

Občan obce pán Kusenda Slavomír sa spýtal, že keď obec poskytuje finančné prostriedky 

organizáciám, prečo tie neprídu na pomoc pri sťahovaní ordinácie MUDr. Ráclavskej? 

Starosta odpovedal, že určite osloví aj organizácie, ako sú hasiči a športovci. 

Pán Kusenda sa ešte pýtal na to, či niekto na obci sleduje čerpanie finančných prostriedkov, 

aby obec neprišla pre nedostatok financií do nútenej správy.  

Na túto otázku odpovedala hlavná kontrolórka obce. Konštatovala, že obec hospodári 

rozumne a veľmi dobre, s prebytkovým rozpočtom a na účte má dostatok finančných 

prostriedkov. 

Pán Kusenda sa ešte zaujímal, či obec neuvažuje s výstavbou domu dôchodcov. 

Starosta odpovedal, že domov dôchodcov nie, ale obec má  vypracovanú štúdiu a vizualizáciu  

na výstavbu bytového domu s jednoizbovými bytmi, ktorý by poskytoval komfortné bývanie 

ako pre dôchodcov, tak aj pre mladých ľudí, ktorí sa chcú osamostatniť. Bohužiaľ, obec 

momentálne nevlastní pozemok na výstavbu.  

 

Občianka obce pani Mirka Kozicová sa spýtala, či sa bude v dohľadnej dobe na ich ulici robiť 

verejné osvetlenie. 

Starosta odpovedal, že určite áno a to ešte v túto jeseň. Na to, aby sa začalo s  realizáciu  

osvetlenia, je potrebné doviesť kovové stĺpy. 

Pani Mirka Kozicová sa zaujímala, či by nebolo možné dokúpiť do Domu smútku lavice, 

nakoľko je ich tam málo a pri pohrebe musia občania stáť. 

Starosta odpovedal, že sa uvažuje o výmene všetkých lavíc. 

Poslankyňa Lýdia Zámečníková sa spýtala, či by sa do Domu smútku nemohli nainštalovať na 

okná nejaké závesy alebo fólie na sklá, nakoľko je tam za slnečného počasia teplo, ako 

v skleníku. 

Starosta poveril stavebnú komisiu, aby preverila pripomienku a dal hlasovať za návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie č.118/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

poveruje stavebnú komisiu  

preverením pripomienky pani Miroslavy Kozicovej a poslankyne Lýdie Zámečníkovej 

ohľadom zvýšenia počtu lavíc a tienenia okenných skiel v Dome smútku. 

 

Hlasovanie: 

za: Bc. Martin Adámať, 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 

Prerokovanie a schválenie Návrhu všeobecného záväzného nariadenia Obce Bošáca 

o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu obce. 

Starosta požiadal poslanca Bc. Jozefa Mihala, predsedu finančnej komisie, aby sa vyjadril 

k tomuto bodu. 

Pán poslanec odpovedal, že návrh VZN bol prerokovaný na finančnej komisii a tá odporučila  

poslancom OZ schváliť ho bez pripomienok. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č.119/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Bošáca č.5/2019 o poskytovaní dotácií a finančných 

príspevkov z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

 

BOD č. 5 

Návrh na zmenu rozpočtu, informácia o zmene rozpočtu a kompetencie starostu obce. 

Starosta požiadal poslanca Bc. Jozefa Mihala, predsedu finančnej komisie, aby sa vyjadril 

k tomuto bodu. 

Pán poslanec Mihala odpovedal, že komisia prerokovala predmetný návrh na úpravu rozpočtu 

na rok 2019 k 30.06.2019 a kompetencie starostu obce a odporúča OZ predmetné návrhy 

vziať na vedomie, resp. schváliť bez pripomienok. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č.120/2019/OZ 

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 rozpočtovým opatrením k 30.06.2019 tak, ako bol 

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

celkové príjmy 1 950 936,76 € a celkové výdavky 1 908 681,43 €. 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 
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Uznesenie č.121/2019/OZ 

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

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  

berie na vedomie 

zmenu rozpočtu Obce Bošáca na rok 2019 v rámci kompetencií starostu obce. 

 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

BOD č. 6 

Správa o hospodárení Obce Bošáca k 30.06. 2019, Správa o hospodárení Základnej školy 

s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 30.06.2019. 

Starosta požiadal poslanca Bc. Jozefa Mihala, predsedu finančnej komisie, aby sa vyjadril 

k tomuto bodu. 

Pán poslanec Mihala odpovedal, že Správa o hospodárení Obce Bošáca k 30.06.2019 a Správa 

o hospodárení Základnej školy s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 30.06.2019 bola 

prerokovaná na finančnej komisii a komisia odporúča OZ predmetné správy o hospodárení 

vziať na vedomie bez pripomienok. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č.122/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

a)berie na vedomie Správu o hospodárení Obce Bošáca k 30.06.2019 

 

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

Bošáca k 30.06.2019. 

 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

Starosta vyzval poslancov, či majú ešte nejakú pripomienku k tomuto bodu. 

Poslanec Mihala konštatoval, že v rámci tohto bodu sa komisia zaoberala aj záväzkami 

a pohľadávkami, ktoré mala Obec Bošáca k 9.9.2019. Komisia odporúča OZ, aby prijalo 

uznesenie, v ktorom zaviaže Obecný úrad, aby začal s vymáhaním pohľadávok starších ako 

30 dní po splatnosti, prípadne uplatnil dohodnuté zmluvné  podmienky. Kontrolórka navrhla, 

že treba určiť splátkový kalendár a takýmto spôsobom pohľadávky vymáhať.  

  

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 
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Uznesenie č.123/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

zaslanie výziev dlžníkom, aby splatili svoje pohľadávky voči obci Bošáca. 

 

 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

 

Uznesenie č.124/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

ukončenie Zmluvy o spolupráci za vývoz odpadu s obcou Haluzice, ak do 31.10.2019 nebudú 

uhradené pohľadávky za vývoz komunálneho odpadu. 

 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

 

BOD č. 7 

Schválenie projektu Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. 

Starosta požiadal poslanca Bc. Jozefa Mihala, predsedu finančnej komisie, aby sa vyjadril 

k tomuto bodu. 

Poslanec pán Mihala konštatoval, že komisia prerokovala predmetný projekt „Rekonštrukcia 

a výstavba futbalovej infraštruktúry“, a po diskusii odporúča OZ tento projekt schváliť. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č.125/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

podanie žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu „Rekonštrukcie a výstavby futbalovej 

infraštruktúry“ do 15.09.2019 a schvaľuje spoluúčasť vo výške maximálne 9000 €. 

Hlasovanie: 

za: Bc. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Adela Bujnová,  

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: Ján Brezovák 
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BOD č.8 

Pripomienky poslancov OZ a starostu obce. 

1- Starosta konštatoval, že je potrebné schváliť kompetencie starostu a dal hlasovať za 

návrh uznesenia. 

 

 

Uznesenie č.126/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

poveruje 

starostu obce v zmysle § 11 ods. 4 písm, b) Zákona 369/1990 Zb. vykonávať zmeny rozpočtu 

obce v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami v zmysle § 14 ods. 2 písm. a), 

b) Zákona č. 583/2004 Z.z. z dôvodu zabezpečenia operatívnych úprav rozpočtu. Rozsah 

úprav v jednotlivých prípadoch schváleného bežného rozpočtu do výšky 5000 € 

a kapitálového rozpočtu do výšky 5000 €. 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

2- Prevádzkový poriadok využívania posilňovne, elektronický vrátnik a otváracie hodiny. 

 

Uznesenie č.127/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

otváracie hodiny a prevádzkový poriadok využívania posilňovne Champion.gym Bošáca. 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

 

Uznesenie č.128/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

ruší 

Uznesenie č. 72/2019/OZ ktorým sa určovali sumy vstupu do posilňovne. 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa:  

 

3- Poslanec Bc. Martin Adámať sa pýtal, kto bude riešiť prepadlinu v ceste na Hrubej 

strane pred pánom Mariánom Janegom. 

Starosta odpovedal, že požiada Správu ciest, aby vyriešila tento problém. 

4- Poslanec Brezovák sa pýtal, kto zaplatí náklady na energiu v posilňovni, ktorá bude 

otvorená denne od 9.00 – 21.00, hlavne v zimnom období. 

Starosta odpovedal, že stavy energií sa budú kontrolovať, preto sa tam nainštalovali 

hodiny aj s počítadlom, a ak bude veľká spotreba, tak sa to premietne do ceny vstupu. 
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5- Namontovanie spomaľovačov pri bytovom dome Bošáca 359. 

Poslanci sa zhodli, že spomaľovače sa namontujú na konci oplotenia pri bytovom 

dome 359. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č.129/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

namontovanie spomaľovačov pri ihrisku, na konci oplotenia bytového domu Bošáca 359. 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

6- Brána na ihrisko, pripomienka poslankyne Lýdie Zámečnikovej, predsedníčky 

stavebnej komisie. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č.130/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

berie na vedomie 

pripomienku predsedníčky stavebnej komisie ohľadom vybudovania zábran pri vstupe na 

ihrisko a odporúča stavebnej komisii aby prerokovala konečné stanovisko. 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

7- Starosta informoval poslancov o priebehu stavebných prác na rekonštrukcii MŠ. 

Výstavba pokračuje plynule. Po dohovore s konateľom firmy, ktorá vykonáva 

stavebné práce, pán Važan, prisľúbil, že sa budú snažiť, aby stavbu do vianočných 

sviatkov  ukončili. Starosta poznamenal, že tento termín by bol vyhovujúci, nakoľko 

v MŠ budú prázdniny a bola by možnosť cez voľno škôlku presťahovať do 

zrekonštruovaných priestorov. Do tej doby budú v KD zrušené všetky akcie, napr. 

výstava ovocia, posedenie so seniormi a pod. 

Starosta naviazal na KD a povedal, že pán Ďurina, konateľ firmy Z&J Bošáca, 

vypratal prenajaté priestory v KD a do 12.09.2019 sfunkční osvetlenie v prísalí KD. 

Poslanec Mihala sa spýtal, či má pán Ďurina uhradené všetky pohľadávky voči obci. 

Starosta odpovedal, že má všetko uhradené. 

8- Byt v suteréne KD. 

Starosta informoval poslancov, že byt v suteréne KD sa prenajímať nebude, ale 

priestory sa poskytnú dôchodcom na klubovňu. Zástupcovia dôchodcov sa tam pôjdu 

pozrieť, či im ponúknuté priestory budú vyhovovať.  

 Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 
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Uznesenie č.131/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

berie na vedomie 

uvoľnenie bytu v kultúrnom dome pre ZO JDS Bošáca. 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

9- Poslanec PaedDr. Daniel Bradáč požiadal o nahlásenie zmien v obsadení členov 

kultúrnej komisie. 

Z dôvodu časovej zaneprázdnenosti sa ku dňu 11.09.2019 vzdali členstva slečna  

Simona Gavendová a pán Róbert Kusenda . 

 Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č.132/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

berie na vedomie 

vzdanie sa členstva v kultúrnej komisii slečny Simony Gavendovej a pána Róberta Kusendu 

ku dňu 11.09.2019. 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

 

Uznesenie č.133/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

za členov kultúrnej komisie pani Tatianu Gavendovú a Matúša Bujnu. 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

10- Vzdanie sa členstva v poriadkovej komisii a doplnenie nového člena. 

 

Uznesenie č.134/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

berie na vedomie 

vzdanie sa  členstva v poriadkovej komisii pána Róberta Kusendu ku dňu 11.09.2019. 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 
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Uznesenie č.135/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

za člena poriadkovej komisie poslanca OZ  Drahomíra Záhoru. 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

11- Poslanec PaedDr. Daniel Bradáč sa spýtal, či by obec nemohla zaslať list so žiadosťou 

na Povodie Váhu o vyčistenie koryta potoka. 

 

Uznesenie č.136/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

zaslanie listu so žiadosťou Povodiu Váhu o vyčistenie koryta miestneho potoka  k.ú. Bošáca. 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

12- Starosta informoval poslancov o tom, že obec získala z Envirofondu traktor. Je 

potrebné ho prihlásiť. Informoval o tom, že Výzva na zateplenie KD na Zabudišovej  

nevyšla, každopádne sa  obec opäť do súťaže prihlási. Chceli by sme cez Envirofond 

získať vlečku za traktor, cisternu, hákový nosič kontajnera a ramenový mulčovač. 

Radlicu za traktor nedokážeme získať z dotácie, ale bolo by dobré, keby sme schválili 

kúpu hydraulickej radlice. 

Kontrolórka sa spýtala, či máme na to peniaze v rozpočte, inak sa bude musieť spraviť 

zmena rozpočtu. 

 

 

Uznesenie č.137/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

kúpu hydraulickej radlice za traktor na odhŕňanie  snehu a zároveň schvaľuje aj úpravu 

rozpočtu k zakúpeniu radlice. 

Hlasovanie: 

za: PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová,  

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: Bc. Martin Adámať 

 

 

13- Starosta oboznámil poslancov s tým, že už má predbežný projekt výstavby „Lokalita 

pod Stráňami“. Kompletná projektová dokumentácia bude obci dodaná v priebehu 

budúceho týždňa. Do jari budúceho roka by malo byť vydané stavebné povolenie. 
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14- Starosta informoval poslancov o podaných a rozpracovaných projektoch. Momentálne 

sa rieši doplnenie projektu Wifi sieť. Ide tiež o  Nízkouhlíkovú štúdiu, ale  do tohto 

projektu ide každá obec zvlášť. Na pláne je rozšírenie zberného dvora. Momentálne 

bola na to vypísaná Výzva, do ktorej by sme sa chceli prihlásiť. Týka sa to 

vybudovania nových plôch v zbernom dvore a kúpy kontajnerov. Ďalej by sme chceli 

ísť do Výzvy na doplnenie techniky, a to drviča drobného stavebného odpadu a tiež 

vozíka na BIO odpad. Na jeseň vyjde znova Výzva na zateplenie KD Zabudišová. 

Opätovne sa do výzvy zapojíme bez poplatku. Z tohoto projektu by sa vymenili okná, 

dvere, komplet strecha. 

 

15- Starosta informoval poslancov o tom, že je potrebné zrušiť uznesenie č. 112/2018 o 

určení platu starostu. V uznesení je stanovená výsledná suma, ktorá tam po novom 

nemá byť. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

 

Uznesenie č.138/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

ruší 

uznesenie 112/2018 o určení platu starostu. 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

 

Uznesenie č.139/2019/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

určuje 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Mgr. 

Daniela Juráčka určený podľa zákona, navýšený o 45%. 

Hlasovanie: 

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

      Bc. Jozef Mihala, Drahomír Záhora, Lýdia Zámečníková 

   

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

16- Poslanec Mihala sa spýtal, či by mohol starosta predstaviť novú zamestnankyňu obce 

pani Zuzanu Polákovú. 

Starosta odpovedal, že najskôr by chcel oficiálne veľmi pekne poďakovať 

odchádzajúcej zamestnankyni, matrikárke, slečne Mgr. Martine Hulínkovej za to, že 

bola veľkým prínosom pre obec.  

Pani Mgr. Zuzana Poláková bude pracovať ako nová matrikárka. Bola prijatá do 

zamestnania hlavne preto, lebo má spravené matričné skúšky a pracovala už na takejto 

pozícii.  

Ďalej starosta informoval poslancov o tom , že v ZŠ s MŠ prebehlo výberové konanie 

na riaditeľa školy. Konkurz vyhrala pani Ilenčíková z Trenčína. Keďže uspela vo 

viacerých výberových konaniach, vybrala si Chocholnú Velčice, kde bude pracovať. 

V našej ZŠ s MŠ bude pokračovať  dočasne poverená riaditeľka, pani Kusendová a jej 
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zástupkyňa pani Kuželíková. V škole sa zmenila od 01.09.2019 ekonómka, odišla pani 

Zuzana Michalcová. Na jej miesto nastúpila pani Sylvia Rýdza. Taktiež do ZŠ s MŠ 

nastúpili od nového školského roka dvaja učitelia. Je to oživenie pre pedagogický 

zbor. 

 

17- Starosta poďakoval všetkým poslancom, členom aj nečlenom komisií, ktorí sa 

podieľali na organizovaní akcie  „Hody 2019“. Veľkú vďaku vyslovil hlavne 

poslancovi Brezovákovi. To, že priestor za Sokolovňou vyzerá tak ako vyzerá, je 

hlavne jeho zásluhou. 

18- Poslankyňa Lýdia Zámečníková upozornila na to, že do obecných akcií by sa mali 

v prvom rade zapájať zamestnanci obce a všetci poslanci bez rozdielu.  

Starosta súhlasil s pripomienkou, nakoľko vedenie obce a poslanci majú ísť vzorom.  

Je potrebné, aby vedenie obce bolo jednotné a snažiť sa udržať si zdravé  dobré  jadro, 

ku ktorému sa potom ľudia sami pridajú. 

 

 

 

 

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 

      

 

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

    Bc. Martin Adámať 

 


