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Zápisnica č.9/2018 
 

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bošáci konaného dňa 12.12.2018 v sobášnej 

sieni Obecného úradu v Bošáci. 

 

Zasadnutie zahájil starosta obce, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že zasadnutie 

je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Ďalej upozornil 

prítomných, že zasadnutie zastupiteľstva je nahrávané. 

 

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

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

Neprítomný: Bc. Martin Adámať 

Zapisovateľ: Mgr. Martina Hulínková 

Overovatelia: Ján Brezovák, Bc. Jozef Mihala 

 

Keďže poslanci nemali k programu žiadne návrhy a pripomienky, starosta dal hlasovať 

za schválenie programu, tak ako bol predložený poslancom v podkladoch. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.115/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje program zasadnutia, tak ako bol uvedený 

v pozvánke. 

 

BOD č.1 
Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa 7.12.2018 
 

 Starosta informoval prítomných, že v tomto sa prerokovávajú prioritne úlohy 

z predchádzajúceho zasadnutia, ale ak by poslanci mali pripomienky aj k úlohám z iných 

zasadnutí, môžu ich v tomto bode predniesť. 

 

Starosta uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí sa prijali uznesenia, že predsedovia 

komisií majú predložiť plán činnosti a členov komisie.  

 

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

predložil v zmysle uznesenia č. 105/2018 plán činnosti (Príloha č.1 zápisnice) a navrhol za 

členov komisie: Mgr. Janu Pöštenyiovú, Ing. Gabrielu Trchalovú, Tomáša Janegu a Ing. Jána 

Václavíka.    

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.116/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

A/určuje náplň práce Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku v zmysle 

návrhu predsedu komisie 
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B/ schvaľuje členov Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku 

a. poslancov: Mgr. Jana Pöštenyiová 

b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Tomáš Janega, Ing. Gabriela Trchalová, 

Ing. Ján Václavík. 

 

 P. PaedDr. Bradáč predseda Komisiu školstva, kultúry, športu, obchodu, služieb a 

cestovného ruchu informoval poslancovv zmysle uznesenia č. 105/2018, že plán činnosti 

prednesie po schválení plánu komisiou a za členov navrhol: Adela Bujnová, Róbert Kusenda, 

Lýdia Zámečníková, Karolína Adamovicová, Tatiana Helíková, Simona Gavendová, Mgr. 

Miroslava Kozicová, Ján Wittkay, Jarmila Zámečníková. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.117/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošácischvaľuje členov Komisie školstva, kultúry, športu, 

obchodu, služieb a cestovného ruchu 

1. poslancov:Adela Bujnová, Róbert Kusenda, Lýdia Zámečníková 

2. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb:  Karolína Adamovicová, Tatiana 

Helíková, Simona Gavendová, Mgr. Miroslava Kozicová, Ján Wittkay, Jarmila Zámečníková. 

 

 P. Brezovák predseda Komisie ochrany verejného poriadku predložil v zmysle 

uznesenia č. 108/2018 plán činnosti /Príloha č.1 zápisnice) a navrhol za členov komisie: Jána 

Kaššovica a Róberta Kusendu. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.118/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

A/určuje náplň práce Komisiu ochrany verejného poriadku,v zmysle návrhu predsedu 

komisie, 

B/ schvaľuje členov Komisiu ochrany verejného poriadku 

1. poslancov: Ján Kaššovic, Róbert Kusenda. 

 

 P. Zámečníková, predsedníčka Komisie výstavby, územného plánovania, 

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva informovala poslancov, že plán a členov 

predloží na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

BOD č.2 
Žiadosti FO a PO 
 

A/ 

Žiadosť OŠK Bošáca 
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 Starosta informoval poslancov o žiadosti Obecného športového klubu Bošáca 

o odpustenie poplatku za nájom kultúrneho domu počas Silvestrovskej zábavy, ktorá sa 

uskutoční 31.12. 2018. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.119/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje Obecnému športovému klubu Bošáca, 

odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu v Bošáci počas akcie konanej dňa 

31.12.2018 – 1.1.2019. Poplatky za energie budú uhradené. 

 

B/ 

Žiadosť URBÁRSKA OBEC Bošáca, pozemkové spoločenstvo 

 

Starosta informoval poslancov o žiadosti Urbárskej obce Bošáca, pozemkové 

spoločenstvo o odpustenie poplatku za nájom kultúrneho domu počas zhromaždenia členov 

spoločenstva, ktoré sa uskutoční 9.2.2019. 

Starosta uviedol, že obec je významným podielnikom urbáru, pretože zastupuje ľudí, 

u ktorých nebolo možné vypátrať dedičov. Obec každoročne dostáva podiel z urbáru vo výške 

približne 300,- EUR. Poznamenal, že v minulosti sa zhromaždenia nemuseli uskutočňovať 

každý rok. Navrhol, aby sa im nájom z tohto dôvodu odpustil. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.120/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje URBÁRSKEJ OBCI Bošáca, pozemkové 

spoločenstvo, odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu v Bošáci počas 

zhromaždenia členov spoločenstva, ktoré sa uskutoční 9.2.2018. Poplatky za energie budú 

uhradené. 

 

C/ 

Žiadosti o pridelenie obecného bytu 

 

 Starosta informoval poslancov o žiadostiach o pridelenie obecného nájomného bytu 

v Bošáci od p. Tibora Vavrinca a p. Mgr. Kataríny Godálovej. Ďalej informoval poslancov, že 

p. Mgr. Katarína Vrábliková ukončila nájomnú zmluvu v bytovom dome č.356 (byt č. 8).  

Navrhol, aby sa prijalo uznesenie, že sa obe žiadosti zaraďujú do poradovníka, berie sa na 

vedomie výpoveď zmluvy p. Mgr. Kataríny Vráblikovej a následne sa schváli pridelenie jej 

bytu.  

Po predchádzajúcej dohode s poslancami  navrhol starosta prideliť byt p. Mgr. Kataríne 

Godálovej, z dôvodu že je zamestnankyňou ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca. V prípade, že 

ukončí pracovný pomer v škole, skončí  aj platnosť zmluvy na obecný nájomný byt. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 
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Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.121/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje zaradiť žiadosť o pridelenie obecného 

nájomného bytu so poradovníka žiadateľov o pridelenie obecného bytu od: 

- P. Tibora Vavrinca, bytom Trenčianske Bohuslavice 222, 

- P. Mgr. Kataríny Godálovej, bytom Hôrka nad Váhom 37  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.122/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci berie na vedomie výpoveď nájomnej zmluvy na byt.č8 

nachádzajúci sa v obecnom bytovom dome č. 356 od Mgr. Kataríny Vráblikovej, bytom 

Bošáca 356. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.123/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu č.8, 

nachádzajúceho sa v bytovom dome Bošáca č. 356 p. Mgr. Kataríne Godálovej, bytom Hôrka 

nad Váhom č. 37 za podmienky: 

a) Nájomná zmluva bude platiť počas trvania pracovného pomeru medzi Mgr. Katarínou 

Godálovou a  Základnou školou s materskou školou Ľ. V.Riznera Bošáca. V prípade 

ukončenia pracovného pomeru skončí platnosť nájomnej zmluvy. 

b) Nájomná zmluva bude uzatvorená od 1.1.2019. 

 

D/ 

Žiadosti o pridelenie pozemku 

 

 Starosta informoval poslancov o žiadostiach o pridelenie pozemku v lokalite Pod 

Stráňami od p. Vladimíra Kaššovica a p. Mgr. Gabriely Gajdošíkovej. 

Uviedol, že p. Kaššovic je majiteľom pozemkov v časti, v ktorej sa v súčasnosti nebude 

stavať. V tejto časti lokality Pod Stráňami boli odkúpené pozemky od p. Branislava Kaššovica 

a to z dôvodu, že v prípade, že by niekto nechcel pozemky odpredať, ale zameniť, tak obec 

bude mať tieto k dispozícií. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 ( z 8 prítomných)   zdržali sa:0     proti:0 
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Uznesenie č.124/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

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

-  Vladimíra Kaššovica 

- Mgr. Gabriely Gajdošíkovej 

b) zaraďuje žiadosti do poradovníka. 

 

E/ 

Žiadosť DHZ Zabudišová 

 

 Starosta informoval poslancov o žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

z rozpočtu obce vo výške 2 500,- EUR od Dobrovoľného hasičského zboru Zabudišová. 

Uviedol, že táto žiadosť je už zahrnutá v rozpočte a bude sa z nej financovať spoluúčasť na 

realizáciu projektu rekonštrukcie zbrojnice na Zabudišovej.  

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.125/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov z Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2019 pre Dobrovoľný hasičský zbor 

Zabudišová, tak ako bolo predložené v žiadosti. 

 

F/ 

Žiadosť  OŠK Bošáca 

Starosta informoval poslancov o žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

z rozpočtu obce vo výške 9 500,- EUR od Obecného športového klubu Bošáca. Uviedol, že 

táto žiadosť je už zahrnutá v rozpočte. 

P. Kaššovic sa informoval, či je suma za dopravu platená od km. 

P.Bc. Mihala uviedol, že je to platené od km, suma je 0,90,-EUR/1 km. V žiadosti je uvedený 

skutočný stav, ktorý sa minul za rok 2018.  

P. Brezovák navrhol, aby si fanúšikovia, ktorí chodia s hráčmi priplatili za cestu. 

Starosta uviedol, že väčšinou chodia bývalí futbalisti a či je autobus plný alebo je v ňom iba 

15 ľudí, suma sa platí rovnako. Taktiež ide aj o dôchodcova administratívne by to bolo 

náročné. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.126/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov z Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2019 pre Obecný športový klub Bošáca, tak ako 

bolo predložené v žiadosti. 

 

 

 

 



6 

 

F/ 

Žiadosť Slovenský Zväz Chovateľov Poštových Holubov Základná Organizácia Bošáčka 

 

Starosta informoval poslancov o žiadosti Slovenského Zväzu Chovateľov Poštových 

Holubov Základná Organizácia Bošáčkao odpustenie poplatku za  nájom kultúrneho domu 

počas výstavy poštových holubov, ktorá sa uskutoční 28.12 – 29.12. 2018.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.127/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje Slovenskému Zväzu Chovateľov Poštových 

Holubov Základná Organizácia Bošáčka, odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu v 

Bošáci počas akcie konanej dňa 28.12.2018-29.12.2018. Poplatky za energie budú uhradené. 

 

F/ 

Žiadosť NIKÉ spol. s.r.o. 

 

 Starosta informoval poslancov o žiadosti stávkovej spoločnosti NIKÉ o udelenie 

súhlasu s prevádzkovaním stávkovej kancelárie na adrese ČABA – BAR, Bošáca 634, 913 07 

Bošáca. Taktiež žiadajú o odsúhlasenie otváracích hodín nasledovne: 

 

Pondelok 18:00 – 22:00  

Utorok 18:00 – 22:00 

Streda: 18:00 – 22:00 

Štvrtok: 18:00 – 22:00 

Piatok: 18:00 – 23:20 

Sobota: 18:00 – 23:30 

Nedeľa: 18:00 – 22:00 

 

P. Bc. Mihala uviedol, aby sa upravila v rozpočte v daniach položka za príjem 

automaty. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.128/2019 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje spoločnosti NIKÉ spol. s.r.o.Ilkovičova 34, 

812 30 Bratislava: 

a) prevádzkovanie stávkovej kancelárie umiestnenej v priestoroch ČABA – BARU, 

Bošáca 634, 913 07 Bošáca 

b) súhlasí s otváracími hodinami: 

Pondelok 18:00 – 22:00  

Utorok 18:00 – 22:00 

Streda: 18:00 – 22:00 

Štvrtok: 18:00 – 22:00 
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Piatok: 18:00 – 23:20 

Sobota: 18:00 – 23:30 

Nedeľa: 18:00 – 22:00  

 

BOD č.3 
Úprava Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2018 a Rozpočtu Základnej školy s materskou 

školou Ľ.V.Riznera Bošáca na rok  2018 

 
Úpravu Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2018 a Rozpočtu Základnej školy s materskou 

školou Ľ.V.Riznera Bošáca na rok  2018 dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky a návrhy. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.129/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci berie na vedomie úpravu Rozpočtu Obce Bošáca na 

rok 2018 v zmysle kompetencií starostu obce. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.130/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje Úpravu Rozpočtu ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera 

Bošáca na rok 2018 tak, ako bol predložený poslancom na zasadnutie. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.131/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje Úpravu Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2018 

tak, ako bol predložený poslancom na zasadnutie. 

 

BOD č.4 
Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Bošáca na roky 2016 – 2020 

 

Program odpadového hospodárstva Program obce Bošáca na roky 2016 – 2020 dostali 

poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky a návrhy. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

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

 

Uznesenie č.132/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje Program odpadového hospodárstva 

Program obce Bošáca na roky 2016 – 2020. 

 

BOD č.5 
Prerokovanie a schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva dostali poslanci 

v podkladoch na zasadnutie. V zmysle pripomienok p. Bc. Mihalu boli zásady upravené. 

Zásady na schválenie obecným zastupiteľstvom predložil p. Bc. Mihala. Zásady sú 

vypracované v zmysle zákona.   

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.133/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva, tak ako boli predložené poslancom Bc. Jozefom Mihalom. 

           

 

Starosta informoval poslancom, že v tomto bode sa môže schváliť aj výška príspevku 

pre členov ZPOZ za vykonávanie obradov, uvítaní do života a stretnutí s jubilantami. Odmeny 

sa už nebudú schvaľovať, ale budú raz ročne vyplácané ako poslancom tak aj členom ZPOZ.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.134/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje vyplatenie odmeny členom ZPOZ  vo výške 

10,- EUR/ 1 účasť na svadobnom obrade, uvítaní detí a stretnutí jubilantov, raz ročne 

v termíne, kedy budú vyplácané aj odmeny poslancom a členom komisií pri obecnom 

zastupiteľstve. 

 

BOD č.6 
Prerokovanie a schválenie VZN č.4/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Bošáca 

 

VZN č.4/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

škôl a školských zariadení v obci Bošácadostali poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky a návrhy. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 
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Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.135/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje VZN č.4/2018 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Bošáca. 

 

BOD č.7 
Prerokovanie a schválenie VZN č.5/2018 o miestnych daniach na území obce 

Bošáca 

 

VZN č.5/2018 o miestnych daniach na území obce Bošáca dostali poslanci 

v podkladoch na zasadnutie. 

K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky a návrhy. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.136/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje VZN č.5/2018 o miestnych daniach na 

území obce Bošáca. 

 

BOD č.8 
Prerokovanie a schválenie VZN č.6/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Bošáca 

 

VZN č.6/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Bošáca dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

Starosta informoval poslancov, že poplatok sa mierne zvýšil z dôvodu, že sa menili 

poplatky za uloženie odpadu na skládku. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.137/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje VZN č.6/2018 o poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bošáca. 

 

BOD č.9 
Prerokovanie a schválenie Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2019 

 
 Rozpočet Obce Bošáca na rok 2019 dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie, a to 

v členení na hlavné ekonomické klasifikácie a taktiež aj pre informáciu podrobný rozpočet. 
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Súčasťou podkladov bol aj Rozpočet Základnej školy s materskou školou Ľ.V.Riznera 

Bošáca. 

Súčasťou rozpočtu obce je aj stanovisko hlavného kontrolóra, ktorý odporúča rozpočet 

schváliť. 

 

K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky a návrhy. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie č.138/2018          

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce 

Bošáca k Rozpočtu Obce Bošáca na rok 2019, ktorý odporúča obecnému zastupiteľstvu 

rozpočet schváliť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.139/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľujezostavenie a predkladanie Rozpočtu Obce Bošáca 

na roky 2019,2020,2021 bez programovej štruktúry podľa § 4 ods.5 zákona č. 583/2004  Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.140/2018 

Obecné zastupiteľstvo v  Bošáci: 

a) schvaľujeRozpočet Obce Bošáca na rok 2019, tak ako bol predložený na zasadnutie OZ 

obce Bošáca na úrovni Hlavných skupín ekonomickej klasifikácie, 

b) berie na vedomie návrhy Rozpočtu Obce Bošáca na roky 2020 a 2021 

 

BOD č.10 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca na I. polrok 2019 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca na I. polrok 2019 dostali 

poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky a návrhy. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 ( z 8 prítomných)   zdržali sa:0     proti:0 
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Uznesenie č.141/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra Obce Bošáca na I. polrok 2019. 

 

BOD č.11 
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Bošáca 
 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra končí 28.2.2019. Kontrolór sa volí na 6 rokov. 

Voľba musí v zmysle zákona prebiehať počas posledných 60 dní funkčného obdobia 

a vyhlásená musí byť najneskôr 40 dní pred termínom konania. To znamená, že voľba musí 

byť realizovaná od 21. 1 do 28. 2. 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Podľa plánu 

zasadnutí je termín navrhnutý na 20.2.2019. 

 

K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky a návrhy. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.142/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáciurčuje  dĺžku pracovného času pre výkon funkcie 

hlavného kontrolóra obce Bošáca na 4 hod./týždenne. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.143/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci podľa §18a ods.2 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení  

1. schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra obce Bošáca 

2. vyhlasuje deň konania volieb hlavného kontrolóra obce Bošáca  na 20.2.2019 na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva 

3. schvaľuje vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Bošáca verejným hlasovaním 

4. určuje kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie 

5. určuje náležitosti písomnej prihlášky: 

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (tel. alebo iný 

kontakt pre styk s úradom) 

b) súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom 

zastupiteľstve podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane  osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

c) profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície 

d) spolu so žiadosťou kandidáti predložia overenú fotokópiu príslušného dokladu 

o dosiahnutom vzdelaní a výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. 

6. určuje termín doručenia prihlášok do 6.2.2019 

7. určuje spôsob doručenia prihlášok: písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi 

musia kandidáti odovzdať do určeného termínu v uzatvorenej obálke s označením 
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„Voľba hlavného kontrolóra obce Bošáca – NEOTVÁRAŤ“ na adresu Obec Bošáca, 

Bošáca 257, 91307  Bošáca a to: 

a) osobne na podateľni Obecného úradu v Bošáci počas otváracích hodín  

b) alebo poštou (rozhoduje pečiatka pošty na obálke) formou doporučenej zásielky. 

8. ustanovuje komisiu, v zložení starostu obce, predsedov komisií pri OZ obce Bošáca 

a pracovníčky Obecného úradu v Bošáci ako zapisovateľky, ktorá sa zíde najneskôr 

19.2. 2019 na posúdenie prihlášok kandidátov na hlavného kontrolóra obce Bošáca. 

9. umožňuje kandidátom na hlavného kontrolóra prezentovať sa pred voľbou priamo na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

BOD č.12 
Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bošáci 
  

 Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Bošáci dostali v podkladoch na zasadnutie. 

Termíny sú navrhnuté nasledovne: 

 

20.2.2019 

24.4.2019  

19.6.2019 

11.9.2019 

30.10.2019 

11.12.2019 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.144/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Bošáci na rok 2019 tak ako bol predložený poslancom na zasadnutie. 

 

BOD č.13 
Prerokovanie a schválenie zmlúv 

 
 V podkladoch na zasadnutie dostali poslanci zmluvu na zber papiera so spoločnosťou 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.145/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje Zmluvu o zabezpečení zberu papiera na 

území obce Bošáca so ZDS – Zberne druhotných surovín s.r.o., Tehelná 6, Nové Mesto nad 

Váhom IČO 34151940. 
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BOD č.14 

Pripomienky poslancov OZ a starostu obce 

 

A/ 

Pripomienky p. Brezovák 

 

P. Brezovák chcel vedieť či sa bude do februárového stretnutia bude robiť projekt na 

siete v lokalite Pod Stráňami. 

Starosta uviedol, že sa to zdržalo kvôli p. Kusendovi. Riešenie ako ho obísť sa našlo a verí, že 

vo februári bude projektová dokumentácia na siete (elektrika, voda)  vyhotovená. 

 

 P. Brezovák chcel vedieť, či prišli peniaze na rozšírenie škôlky. 

Starosta uviedol, že prišla zmluva na podpis. Po podpise zmluvy sa bude uskutočňovať 

verejné obstarávanie. Financovanie je formou predfinancovania a posledná platba je formou 

refundácie. To znamená, že firma vystaví faktúru, obec zašle žiadosť o platbu a následne sa 

dostanú peniaze z ktorých sa potom uhradí faktúra. Posledná platba bude realizovaná tak, že 

obec uhradí všetky náklady a potom prídu zvyšné peniaze. 

 

 P. Brezovák uviedol, že prišli peniaze na pódium  

Starosta poznamenal, že peniaze prídu až po realizácií projektu. Peniaze sú pridelené, zmluva 

bola podpísaná.  

P. Brezovák navrhol, aby sa odstránili autá z priestoru za sokolovňou. 

Starosta uviedol, že autá sa prevezú a momentálne sa rieši čo s nimi obec urobí.  

P. Kusenda chcel vedieť čo sa urobí s UAZOM a vetrieskou. 

Starosta uviedol, že sú záujemcovia o tieto autá, len je potrebné sa rozhodnúť, či autá radšej 

neopraviť a neponechať, lebo napr. vetrieska má dobrú priechodovos, tak v prípade, že by sa 

niečo stalo mohla by slúžiť ako „rezervné“ vozidlo. Taktiež z druhej strany by do budúcna 

mohla byť raritou. 

P. Kusenda sa informoval, či je náhrada za golf. 

Starosta uviedol, že nie je, auto je odhlásené a využívalo sa spolu s vozíkom na prepravu vecí.  

P. PaedDr. Bradáč sa informoval, či sa nedá opäť požiadať ministerstvo o nové vozidlá. 

Starosta uviedol, že je to v riešení. 

 

B/ 

Pozvánky od p. PaedDr. Bradáča 

 

 P. PaedDr. Bradáč pozval prítomných na besedu s cestovateľom Petrom „Beckom“ 

Ondrejovičom, ktorá sa uskutočni 15.12. v kultúrnom dome. Taktiež všetkých pozval na akciu 

Ozveny vianočných tradícií, ktoré sa prvýkrát uskutočnia na námestí dňa  22.12.2018. 

 

C/ 

Pripomienky p. Bujnovej 
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 P. Bujnová uviedla, že p. Ondrášková má problém s odvodnením cesty pri ich dome 

(zákruta smer Dolné Srnie) a žiada aby sa tam vybudoval kanál do už existujúceho. 

 

 P. Bujnová uviedla, že počas podujatí v telocvični je problém s parkovaním pri 

telocvični. Autá stoja po oboch stranách cesty a je problém vyjsť na hlavnú cestu. Navrhla, 

aby sa otvoril školský dvor a parkovalo sa počas akcií vo dvore. 

P. Mgr. Pöštenyiová navrhla, aby sa zrušil plot pri telocvični, vyrúbali sa stromy a spravilo sa 

tam parkovisko. 

Starosta uviedol, že plot by sa odstrániť dal, a plot by sa ukončil tak, aby areál nebol otvorený 

a osadiť tam lampu, aby priestor bol nasvietený.  

P. Kaššovic poznamenal, že problém je aj pri vykladaní detí do školy. 

P. PaedDr. Bradáč navrhol, aby sa tam poslanci išli pozrieť. 

Starosta navrhol, aby sa to posunulo do stavebnej komisie a spolu s p. Bujnovou a s p. 

Pöštenyiovousa stretli pri telocvični. Taktiež navrhol, aby sa stavebná komisia išla pozrieť aj 

pri dom p. Ondráškovej. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.146/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci berie na vedomie pripomienky p. Adely Bujnovej 

ohľadom odvodnenia kanála p. Ondráškovej a parkovania pri telocvični. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.147/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci posúva na prerokovanie do Komisie Výstavby, 

územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva podnety p. Adely 

Bujnovej. 

 

 P. Bujnová uviedla, že by bolo vhodné osadiť značky pri križovatke pri telocvični, 

pretože vodiči tam nedodržiavajú predpisy.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.148/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci 

a) berie na vedomie pripomienku p. Adely Bujnovej ohľadom dopravného značenia pri 

telocvični, 
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b)  posúva podnet na prerokovanie do Komisie Výstavby, územného plánovania, 

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva podnety p. Adely Bujnovej 

c) odporúča podnet riešiť s dopravným inžinierom, ktorý by navrhol  riešenie v súlade so 

zákonom. 

 

D/ 

Pripomienka p. Kaššovic 

 

 P. Kaššovic navrhol, aby sa pri telocvični vyriešil aj problém s parkovaním ráno pri 

vození detí do školy. Do areálu školy sa nedá vojsť, keďže je tam značka zákaz vjazdu. 

Navrhol, aby sa tam vytvoril okruh, kde by sa jednou stranou vchádzalo a druhou vychádzalo.  

Starosta uviedol, že značka je tam z dôvodu, že parkovisko má byť primárne pre 

zamestnancov školy. Poznamenal, že okruh by sa vytvoriť mohol, len ak by náhodou jedno 

auto ostalo stáť mohlo by dôjsť k zablokovaniu prejazdu. Uviedol, že jedným z riešení by 

bolo aj na vedľajšej ceste zrušiť trávnatú plochu a vytvoriť miesta na zastavenie tam. 

Poslanci sa v diskusii dohodli, že situácia sa prerokuje s dopravným inžinierom. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.149/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

a) berie na vedomie podnet p. Jána Kaššovica ohľadom parkovania pri základnej škole 

a vjazdu do ulice pri základnej škole  

b) odporúča danú vec prerokovať s dopravným inžinierom a do budúceho zastupiteľstva 

predložiť stanovisko poslancom. 

 

E/ 

Pripomienka p. PaedDr. Bradáč 

 

 P. PaedDr. Bradáč navrhol, aby sa osadilo verejné osvetlenie (2 ks) na ceste pri p. 

Herákovi.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.150/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje rozšírenie verejného osvetlenia pri dome p. 

Františka Heráka, Bošáca 614, stým, že sa osadia dva nové stĺpy s osvetlením a napoja sa na 

existujúce verejné osvetlenie. 

 

F/ 

Pripomienka p. Bc. Mihala 
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 P. Bc. Mihala sa informoval na projekt meračov rýchlostí, ktorý obec podávala. 

Starosta uviedol, že samosprávny kraj má robiť nový prechod pre chodcov pri škole a na jar 

obec opäť skúsi podať žiadosť o dotáciu. 

 

G/ 

Pripomienky p. Mgr. Juráček 

 

 Starosta navrhol, aby sa osadilo verejné osvetlenie pri vstupe do kultúrneho domu pri 

bezbariérovom vchode. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.151/2018 

 Obecné zastupiteľstvo v Bošáci schvaľuje osadenie stĺpa verejného osvetlenia pri 

bezbariérovom vstupe do kultúrneho domu v Bošáci. 

 

 Starosta poďakoval p. Kopuncovi Mariánovi, že pomohol vybudovať bezbariérový 

vstup do kultúrneho domu.  

 

 Na záver zasadnutia p. Lýdia Zámečníková zaželala všetkým krásne vianočné sviatky, 

veľa zdravia, šťastia božieho požehnania a dobrú spoluprácu a verí, že obec bude prekvitať do 

krásy. Starosta sa k želaniu pripojil a zaželal všetkým najmä veľa zdravia.  

 

Zapisovateľka    Overovatelia    Starosta obce 

 

 

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

Mgr. Martina Hulínková  Bc. Jozef Mihala   Mgr. Daniel Juráček 

      

 

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

     Ján Brezovák 

 


