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Zápisnica 2/2018 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 25. apríla 2018 

v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. 

 

Prítomní: Ing. Gabriela Baginová, PaedDr. Daniel Bradáč, Katarína Imrichová, Marián 

Kopunec,  Bc. Jozef Mihala, Lýdia Zámečníková 

Neprítomní: Tomáš Janega, Ing. Michal Kozic, Pavol Mizerák 

Overovatelia: Marián Kopunec,  Bc. Jozef Mihala 

Zapisovateľka: Mgr. Martina Hulínková 

 

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. 

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

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

 

Program zasadnutia: 

1. Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  28.2.2018 

2. Žiadosti FO a PO 

3. Správa o hospodárení Obce Bošáca k 31.3.2018, Správa o hospodárení Základnej školy 

s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 31.3.2018 

4. Schválenie zmlúv 

5. Pripomienky poslancov OZ a starostu obce  

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

 

BOD č.1 
Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  28.2.2018 
 

Zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia dostali poslanci spolu s pozvánkou na 

zasadnutie. 

Starosta informoval poslancov, že okná na bytovom dome č. 359 sa budú robiť v mesiaci jún. 

 

BOD č.2 
Žiadosti FO a PO 
 

A/ 

Žiadosť Marián Urík 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť od p. Mariána Uríka o poskytnutie záväznej 

informácie o vyhotovení územného plánu obce v Lokalite nad cintorínom. 

Starosta informoval poslancov, že ohľadom vyhotovenia územného plánu komunikoval s p. 

Bogyovou (osoba zodpovedná za realizáciu územného plánu), ktorá uviedla, že je ochotná pre 

obec realizovať obstaranie ÚPD, ale v neskoršom období, keďže momentálne mala zákazky. 

Uviedol, že spoločnosť Re-Max chcela uskutočniť spoločné stretnutie s p. Bogyovou. 

Podotkol, že tým, že sa územný plán ešte nerealizuje, nebolo potrebné ani zvolať stretnutie. 
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Poznamenal, že na začiatku roka ministerstvo vyhlasuje výzvu na realizáciu ÚPD, do ktorej 

by sa obec chcela zapojiť. Podotkol, že záväzné stanovisko p. Uríkovi momentálne dať 

nemôže, keďže nevie kedy presne sa bude realizovať. Uviedol, že nechce, aby sa územný plán 

robil, len preto aby bol. Chce, aby to malo hlavu a pätu a boli presne určené lokality, na 

ktorých sa môže stavať a na ktorých nie. Podotkol, že treba si pri tejto lokalite uvedomiť, že 

cesta nezodpovedá požiadavkám na premávku, ktoré by tam boli po vybudovaní nových 

domov a musia sa v ÚPD určiť presné podmienky, ktoré budú všetci dodržiavať. 

 P. Urík (z pléna) sa informoval, či obec požiada tento rok o dotáciu. 

Starosta uviedol, že tento rok už nie, pretože žiadosti sa podávajú do februára resp. marca. 

Podotkol, že trvá približne pol roka prípravná fáza a až následne sa môže požiadať o dotáciu. 

Poznamenal, že by bol rád, aby sa ÚPD začalo realizovať tento rok.  

 P. Kochan (hl. kontrolór) uviedol, že stále platí územný plán obce, ktorý bol 

vypracovaný v roku 2001. Uviedol, že by mal byť vypracovaný doplnok ÚPD pre túto 

lokalitu, a je na obci, či pôjde ďalej do výstavby, pretože sa rozbehla realizácia Lokality Pod 

Stráňami, kde sú naplánované aj bytovky. Je na zvážení, či pôjde do zmeny resp. rozšírenia 

nového územného plánu obce, stojí to nemalé finančné prostriedky a aj čas. Uviedol, že bude 

možno potrebné vypracovať aj zmeny územného plánu zóny Pod Stráňami, pretože výstavba 

je tam naplánovaná inak, ako bola v ÚPD a stavebný úrad môže výstavbu zastaviť, pokiaľ 

nebude v súlade s ÚPD. Poznamenal, že v tomto pláne zóny bola naplánovaná aj plynofikácia 

a treba upozorniť žiadateľov, že lokalita bude bez plynofikácie. 

Starosta uviedol, že konzultoval s pani Bogyovou, územný plán zóny Pod Stráňami, ktorá 

uviedla, že ÚPD je v tejto lokalite vytvorené tak, že je dostatočne flexibilný, aby sa nemuseli 

robiť zmeny. Čo sa týka plynofikácie uviedol, že plyn pozemok predražuje o 2,- €/1 m² 

a plynová prípojka by každého stavebníka vyšla ešte ďalších 2 000,- EUR. Poznamenal, že 

v roku 2020 by mala byť pri novostavbách energetická trieda A1, ktorá sa dá dosiahnuť, len 

vybudovaním obnoviteľných zdrojov energie. Uviedol, že aj pre elektrikárov je výhodnejšie 

ak ľudia budú mať väčšie odbery.  

 P.PaedDr. Bradáč uviedol, že je niečo rozpracované, a malo by sa najskôr dokončiť to 

a podotkol, že v obci je veľa pomerne voľných pozemkov a domy, ktoré nikto neobýva a skôr 

by sa mala nájsť nejaký spôsob ako komunikovať s vlastníkmi týchto domov, aby ich predali 

a pod. Uviedol, že budujeme okrajové časti obce a centrum ostáva prázdne.  

 P. Ing. Baginová uviedla, že nevidí dôvod na to, prečo by sa nemohla rozširovať obec 

aj do okrajových častí. Poznamenal, že nevidí dôvod aby sa územný plán nevypracoval. 

Poznamenala, že čím viac ľudí dostaneme do obce tým, viac bude obec prosperovať. 

Poznamenala, že nevie si predstaviť, akým spôsobom by sa majitelia domov mohli donútiť, 

aby ten pozemok predali. 

 P. Kopunec uviedol, že súhlasí s p. Bradáčom a mali by sa majitelia osloviť.  

Starosta uviedol, že všetci majú pravdu. Uviedol, že by dal schváliť uznesenie, že berie na 

vedomie,  žiadosť od p. Uríka, a bude sa snažiť realizovať všetky kroky k tomu, aby sa 

s územným plánom začalo tento rok. Uviedol, že stále platí to, že majitelia si rozšírenie ÚPD 

zaplatia.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 
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Uznesenie č.35/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie podnet p. Mariána Uríka, 

b) odporúča zaslať firme REMAX Nové Mesto nad Váhom stanovisko ohľadom realizácie 

územného plánu obce 

c) schvaľuje realizovať aktivity k tomu, aby sa s prípravou územného plánu obce začalo 

v roku 2018. 

 

B/ 

Žiadosti o pridelenie bytu 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosti o pridelenie bytu od Michaely Gulánovej 

a Jaroslava Žingora a Márií Malíkovej. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.36/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zaradenie do poradovníka o pridelenie 

obecného bytu žiadosti od: 

- Michaely Gulánovej bytom Nová Bošáca 54 a Jaroslava Žingora bytom 

Veľkomoravská 54, Trenčín 

- Márií Malíkovej bytom Bošáca 64. 

 

C/ 

Žiadosti od odkúpenie pozemku 

 

 Starosta informoval poslancov, že p. Profjétová má záujem odkúpiť pozemok par.č. 

14950/14. Uviedol, že ide o pozostatok mlynského náhonu, ktorý rozdeľuje jej parcely. Cena 

by mala byť taká istá, ako sa bude predávať od Danky Krivej, ktorú musí schváliť súd. 

Predbežne je to stanovení na 20,- EUR/m².  

 P. PaedDr. Bradáč uviedol, že mlynské náhony sa predávali za inú sumu.  

Starosta uviedol, že to bolo s ohľadom na to, že v minulosti to tí ľudia využívali.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 5 (zo 6  prítomných)  proti:0   zdržali sa: 1 (PaedDr. Bradáč) 

 

Uznesenie č.37/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  zámer  predaja nehnuteľností vo 

vlastníctve obce Bošáca, a to: 

-  pozemku par.č. 14950/14 – ostatná plocha o výmere 20 m
2
, reg. C-KN v katastrálnom 

území Bošáca, obec Bošáca, zapísaného na LV č. 1 

do vlastníctva p. Daniely Profjetovej, bytom Bošáca 163. 
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Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 5 (zo 6  prítomných)  proti:0   zdržali sa: 1 (PaedDr. Bradáč) 

 

Uznesenie č.38/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje pristupovať k zámeru predaja 

nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to: 

-  pozemku par.č. 14950/14 – ostatná plocha o výmere 20 m
2
, reg. C-KN v katastrálnom 

území Bošáca, obec Bošáca, zapísaného na LV č. 1 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  z dôvodu, že: 

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

- parcela rozdeľuje pozemky vo vlastníctve kupujúceho a to par.č. 51 a par.č.50/1  reg. C-KN 

v katastrálnom území Bošáca, obec Bošáca, zapísaných na LV č. 749. 

 

D/ 

Žiadosť o vyradenie z evidencie 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť od Samuela Dujniča o vyradenie z evidencie 

žiadateľov o pozemky v Lokalite Pod Stráňami.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 5 (z  5  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

Na hlasovaní nebol prítomný p. PaedDr. Bradáč. 

 

Uznesenie č.39/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie žiadosť  Samuela Dujniča, 

bytom Bošáca 10 o vyradenie z evidencie žiadateľov o stavebné pozemky v Lokalite Pod 

Stráňami. 

 

E/ 

Žiadosti o odkúpenie pozemkov – Lokalita Pod Stráňami 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosti o odkúpenie pozemkov v Lokalite Pod Stráňami 

od Daniela Šima, Miroslava Medára, Kataríny Cvikovej a Lucii Dovičinovej. 

 

Hlasovanie: 

za: 5 (z  5  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

Na hlasovaní nebol prítomný p. PaedDr. Bradáč. 

 

Uznesenie č.40/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

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

     - Daniel Šimo, bytom Bošáca 362, 

- Miroslav Medár, bytom Kríž nad Váhom 446, Považany, 

- Katarína Cviková, bytom Trenčianske Bohuslavice 148, 

- Lucia Dovičinová, Trenčianske Bohuslavice 237, 
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b) zaraďuje žiadosti do poradovníka. 

 

F/ 

Žiadosť o odpustenie poplatkov za prenájom kultúrneho domu 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť o odpustenie poplatkov za prenájom a energie 

v sále kultúrneho domu počas zábavy organizovanej ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.41/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Základnej škole s materskou školou 

Ľ.V.Riznera Bošáca, odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu v Bošáci 

a spotrebované energie, počas akcie konanej dňa 28.4.2018.  

 

G/ 

Pripomienky a žiadosti občanov 

 

a) 

Osvetlenie v poli  

 

 P. Ing. Baginová sa informovala na dobudovanie osvetlenia v poli. 

Starosta uviedol, že je potrebné natiahnuť vedenie a v blízkej dobe sa to zrealizuje. 

 

b) 

Pripomienky p. Brezováka Jána 

 

 P. Brezovák (z pléna) uviedol, že odpad zo zeleniny a pod. je z reštaurácie dávaný na 

schodisko smerom do knižnice. Je tam smrad. 

 P. PaedDr. Bradáč sa informoval, či majú v nájme aj schodisko. 

Starosta uviedol, že v nájme to nemajú, ale vychádzalo sa im v ústrety z toho dôvodu, že 

ľudia chodili do reštaurácie cez chodbu a aby tam tento odpad nezavadzal dával sa na 

schodisko. Uviedol však, že nemôžu ten odpad nechávať na schodisku, to by malo byť stále 

prístupné a hlavne na poschodí je knižnica a chodia tam spolky. Poznamenal, že ich treba 

upozorniť, ale aby sa potom nestalo, že ten neporiadok sa bude nechávať vo vestibule. 

 P. Zámečíková uviedla, že súhlasí s p. Brezovákom a je prvá za to, aby p. Ďurina 

opustil kultúrny dom, pretože je to tam neúnosné. Poznamenala, že keď sa chystala zábava 

k výročiu Bošáčanky, pripravovali s komisiou kultúrny dom a bolo tam všetko v hroznom 

stave, umývadlá, toalety, všetko bolo špinavé, pod kobercom boli šupy z jedál a je drzosť, aby 

volali a chceli aby im to tam niekto chodil upratovať. Po celom schodisku sa niesol hnilobný 

zápach. Poznamenala, že aj vonkajšie schody pri vchode do kultúrneho domu sú v hroznom 

stave. Treba sa s ním dohodnúť, dať nejaký dátum a pokiaľ sa to nezlepší, rozviazať s ním 

zmluvu. Uviedla, že je to kultúrny dom a vyzerá to ako chliev. 

 P. Kochan (hl. kontrolór) sa informoval, či obec má druhého nájomníka a poznamenal, 

že v prvom rade by sa mal p. Ďurina upozorniť, aby dodržiaval poriadok. Uviedol, že kultúrny 

dom, nie je len knižnica  a kultúrne akcie, ktoré obec stoja nemalé peniaze. 
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 P. Zámečníková uviedla, že si je toho vedomá, ale na druhú stranu by tam práve mohli 

byť akcie, ktoré tam ľudia teraz nechcú organizovať práve z toho dôvodu, že je tam 

reštaurácia a ľudia si nemajú kde variť. 

 P. Wittkay (z pléna) uviedol, že keď p. Ďurina začínal prevádzkoval to ako reštauráciu 

pre verejnosť. V súčasnosti tam nie je nič a ľudia si nemajú kam ísť sadnúť. 

 P. Kochan (hl. kontrolór) uviedol, že treba ho upozorniť na to, aby reštauráciu začal 

opäť prevádzkovať v opačnom prípade dostane výpoveď. 

 P. Wittkay (z pléna) uviedol, že kvôli reštaurácii je vyblokovaná celá jedna strana 

kultúrneho domu a je tam neporiadok. Poznamenal, že pre obec a pre obyvateľov to 

momentálne nie je výhodné. 

Starosta uviedol, že sa skontaktuje s p. Ďurinou, aby brali všetky pripomienky na vedomie. 

Starosta uviedol, že výhodu vidí v tom, že keď je kar a oslava ľudia nemusia ísť z Bošáce 

preč, ale na druhú stranu je vyblokovaný kultúrny dom. Nájom vo výške 1 300,- EUR 

v súčasnosti pokrývajú len náklady na prevádzku. Nie je to až tak lukratívne pre obec.  

 P. Ing. Baginová uviedla, že je na poslancoch ako sa rozhodnú a poznamenala, že keď 

reštaurácia nefunguje, prečo je stále zablokované prísalie.  

Starosta uviedol, že stále má v prísalí bar, chladničku a veci.  

 P. Zámečníková uviedla, že jej nevadí, že tam reštaurácia je, ale vadí jej tam ten 

neporiadok, ktorí vytvárajú. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.42/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje 

a) vyzvať p. Ďurinu Jána, aby udržiaval čistotu v priestoroch toaliet, schodiska a chodby 

v kultúrnom dome v Bošáci 

b) upozorniť p. Ďurinu Jána, aby prevádzkoval reštauráciu v zmysle zmluvy. 

 

 P. Brezovák(z pléna)uviedol, že na cintoríne je lipa na ktorom sú suché konáre. 

P. PaedDr. Bradáč uviedol, že to mal tiež ako pripomienku a treba tú lipu zrezať, pretože 

ohrozuje nielen hroby, ale aj návštevníkov cintorína. 

 

 P. Brezovák(z pléna)sa informoval, či by sa na hlavný vchod pri kultúrnom dome 

nemohlo dať senzorové svetlo. 

 

 P. Brezovák(z pléna)uviedol, že pri chodníku, ktorý je pri lávke pred kostolom stojí 

voda.  

Starosta uviedol, že sa tam urobí vpusť. 

 

 P.Brezovák (z pléna)sa informoval, či by zasadnutie zastupiteľstva nemohlo byť každý 

mesiac. 

Starosta uviedol, že to nie je potrebné, pretože aj teraz je málo bodov v programe a v prípade, 

že je potrebné niečo schváliť, zasadnutie sa môže kedykoľvek zvolať. Poznamenal, že to nie 

je len o stretnutí sa, ale celý proces prípravy a následne vyhotovenie zápisnice, je 

administratívne dosť náročný. Treba si uvedomiť, že niektoré veci sa nemusia riešiť na 

zasadnutí, ale treba to povedať na úrade. 
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P. PaedDr. Bradáč uviedol, že ak sú nejaké podnety od občanov, nech nečakajú na 

zasadnutie, ale prídu to nahlásiť na úrad. 

 

 

c) 

Pripomienky p. Wittkay Ján 

 

 P. Wittkay (z pléna) uviedol, že 21.4 sa uskutočnila brigáda v rámci Dňa Zeme. Chcel 

vedieť, kto organizoval túto brigádu a kto bol za to zodpovedný, pretože akcie sa skoro nikto 

nezúčastnil. 

Starosta uviedol, že p. Helíková Tatiana.  

 P. Wittkay (z pléna) uviedol, že sa zakúpilo zametacie vozidlo, ktoré stojí na 

prevádzke a mohlo aspoň počas tejto brigády zametať.  

Starosta uviedol, že auto môže zametať každý deň, ale treba si uvedomiť, že obec by v tom 

prípade potrebovala ďalšieho šoféra.  

 P. PaedDr. Bradáč uviedol, že chce poďakovať ľudom, ktorí prišli, poznamenal, že sa 

mali osloviť organizácie, ktoré sú príspevkové od obce a ktoré by sa mohli spolupodieľať na 

čistení a spolupracovať so školou, aby to bolo koordinované a efektívnejšie. Navrhol, aby sa 

s predsedami organizácií budúci rok uskutočnilo stretnutie a dohodlo sa akým spôsobom sa 

táto akcia zorganizuje. Uviedol, že v Novom Meste nad Váhom to funguje tak, že mesto 

rozošle školám a organizáciám, ktoré úseky majú vyčistiť a viac sa o to nezaujímajú. 

 P. Bc. Mihala sa ospravedlnil, ale v ten deň sa nemohol zúčastniť tejto akcie, pretože 

sa organizoval futbalový turnaj prípraviek.  

 P. Kochan (hl. kontrolór) uviedol, že súhlasí s p. Wittkayom v tom, že aspoň na Deň 

Zeme mohlo zametacie auto jazdiť. 

Starosta uviedol, že vozidlo jazdiť bude, ale čakalo sa aj na to, že posledné dva roky začala 

Správa ciest jazdiť s veľkým zametačom a čistiť cesty. 

 P. Wittkay (z pléna) uviedol, že treba si na začiatku každého roka sadnúť so všetkými 

organizáciami a dohodnúť sa na spoločných akciách tak, aby sa nestalo, že záhradkári budú 

na výstave, športovci budú mať turnaj a pod. 

 

 P. Wittkay (z pléna) sa informoval kedy bude postavený bezbariérový vchod do 

kultúrneho domu.  

 P. Kopunec uviedol, že sa treba dohodnúť na materiály a môže sa začať s výstavbou. 

 

d) 

Sťažnosť na situáciu v Základnej škole s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca 

 

 Táto časť zápisnice je vyhotovená ako prepis nahrávky zo zasadnutia. 

Túto časť zasadnutia si nahrával aj p. Mikulec Jozef, ktorí prítomných oboznámil s tým, že 

vyhotovuje audio záznam. 

 

 P. Záhora Drahomír (z pléna): „Chcel by som sa s Vami porozprávať o našej škole. 

Vy ste, obec zriaďovateľ školy. Môj syn navštevuje túto školu, ako som navštevoval aj ja, ja 

som tu chodil osem rokov, môj syn tu má chodiť deväť rokov. V prvej, druhej triede sme boli 

so školou spokojní, mal som tam jeden problém s nadmerným počtom úloh, to mi bolo 

vysvetlené v druhom ročníku, že sa triedy spájali a že tam tento problém vznikal. Nevznikali 

tam žiadne problémy v triede, že by sa deti medzi sebou bili alebo niečo podobné. Mala ich 

vtedy na starosti pani Mitanová. V prvej druhej triede viac rodičov nám povedalo, že keď sme 

aj hovorili, že malý sa teší do školy a že chce ísť skôr a podobné veci, že nebojte sa, že 
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v treťom ročníku ho to všetko opustí. My sme tomu furt nerozumeli, nevenovali sme tomu ani 

nejako pozornosť, až sme sa do toho tretieho ročníka dostali. V treťom ročníku malý už 

nechcel chodiť do školy, nebavila ho škola, mal aj nejaké žalúdočné problémy, boli tam 

nejaké fyzické ataky, nebol som pri prvom, neišiel som do školy, dohovoril som mu doma, 

učiteľka určite vie čo robí, určite si niečo vystrájal zlé a podobné veci. Ja som bol tiež týmto 

štýlom vychovávaný. Pri druhom takisto som nebol, pri treťom už som sa zastavil za triednu 

učiteľku a som zisťoval čo sa vlastne deje.Bolo mi povedané, že teda na chodbe sa dvaja 

pobili vtedy, jeden z tých aktérov bol Frindrich, a že teda,  Maťo tam dostal nejaké oné. Maťo 

ten mi doma povedal, že dostal nejaké buchnáty, tak som sa u pani učiteľky informoval a ako 

si riešila toho druhého chlapca? Bola som v triede a zbila som ho tam. Kukal som, neriešil 

som, čakal som čo bude ďalej, až prišlo k individuálnemu rodičovskému združeniu. Na 

individuálnom rodičovskom združení, pred ostatnými rodičmi, bolo rozprávané o mojom 

synovi a o synovi môjho brata Záhora Dalibora. S účelom pošpiniť týchto dvoch chlapcov, že 

robia zle ostatným deťom a podobné veci. Bolo nám to také divné, ale furt sme to ešte nejako 

neriešili, až prišlo k hromadnému rodičovskému združeniu. Tam sme teda viacerí rodičia 

rozprávali, že teda máme problém so školou. Na tom rodičovskom združení sa jednalo fyzický 

a verbálny útok na Mateja Záhoru, potom deti boli zosmiešňované na telesnej výchove, kde 

boli vážené, niektorí boli označení za tučných, ten najtučnejší potom sám musel behať kolečká 

po telocvični. Ten otec to povedal, že je to zosmiešňovanie, mne sa zdalo, že je to asi čosi 

vyše. No, ale on to nazval, ako zosmiešňovanie. Tomuto chlapcovi bola vybieraná voda 

z tašky, ktorú mu nabalili rodičia, vylievaná do umývadla a nalievaná do tej fľašky točková 

voda. Furt tou istou pani učiteľkou. Ďalej tam bolo na tomto rodičovském prejednávané 

fyzický útok na Ondreja Magu. Ďalej sme tam prejednávali diskrimináciu chlapcov pred 

dievčatami. Jednoducho chlapci, keď sa nadýchli viac ako trikrát do minúty bolo zle. 

Dievčatá na hodine si môžu aj s plastelínu sa zahrať a podobné veci. Dievčatá tam určujú 

pravidlá, ony tým chlapcom rozkazujú čo majú robiť, čo nemajú robiť. Ten chlapec potom on 

nerozmýšľa, to je osem ročné dieťa, on nerozmýšľa nad tým, že uderí dievča alebo čo. On 

jednoducho je zahnaný do kúta a uderí spolužiaka. On nechce uderiť dievča, on chce uderiť 

spolužiaka, aby si vydobil nejaké to svoje právo, nejaké to svoje územie. Potom tam vznikajú 

neskutočné konflikty. Ďalej sme tam, čo ešte prejednávali. Neodučenú telesnú za celý štvrťrok. 

Za celý štvrťrok sa odučili nejaké dve hodiny telesnej. Bolo nám to vysvetlené, že to sa 

pripravovala nejaká akcia, že pani učiteľka na nej dlho pracovala a tak. Neviem o tom, že by 

bola skrátená hudobná, neviem o tom že by bola skrátená výtvarná výchova. Nebola odučená 

len tá telesná. Jednoducho telesná preto, že má chlapcov v triede, ktorí nie sú vybúrení 

a môžem ich ponaháňať v telocvični a ostanú kludní, ešte aj tých 90 minút, čo majú za týždeň, 

im zruším a je svätý pokoj. Keď sme toto všetko predniesli na rodičovskom združení, kde bola 

prizvaná aj pani riaditeľka. Pani riaditeľka sa všemožne snažila zastávať si svoju 

zamestnankyňu a na záver po všetkých týchto sťažnostiach, kde sme sa štyria nezávisle na 

sebe sťažovali, bolo povedané, že urobíme za týmto hrubú čiaru. Hrubá čiara reku za týmto, 

neviem, myslel som si že situácia sa zlepší, že tam bude väčšia kontrolná činnosť a podobné 

veci. To sa odohralo v pondelok to rodičovské združenie 15. januára, v štvrtok hneď prvá 

telesná neodučená. Neodučená posledných desať minút z hodiny mali tam slovenčinu, 

posledných desať minút z hodiny, ich pani učiteľka v triede nechala prezliecť, odcvičili v tej 

triede a potom do konca vyučovania zostali v teplákoch. Keď som sa pani riaditeľky opýtal, 

koľko bolo na telocvičňu vyčlenených peňazí, pani riaditeľka mi to nechcela, nevedela 

povedať, takže zo školského úradu to bolo nejakých 50 000, z okresného úradu to bolo 17 000. 

To už som potom zistil. Ďalej som musel navštíviť inšpekciu školstva, kde som podal sťažnosť, 

ďalšiu sťažnosť som podal tuto na obec. Ďalej pokračovali napádania, verbálne napádania 

môjho syna. Do konca pani učiteľka na hodinách spomínala moju ženu. Pani riaditeľke som 

toto vysvetlil, pri tej sťažnosti, vysvetlil som jej, že si myslím, že je dosť osobností v Bošáci 



9 

 

o ktorých sa dá učiť. Akože neviem prečo by pani učiteľka mala učiť o mojej žene. Pani 

riaditeľka pri odpovedi na sťažnosť mi odpísala, že to mali v osnovách. V osnovách to bolo 

začiatkom roka, ja o tom viem, lebo malý sa ma pýtal, že čo robím, či nemám fotku bágra 

a podobné veci. Všetky tieto veci, čo sa školy týkajú sa u nás berú dosť vážne. Jednoducho 

pani Kukučová na hodinách vyprávala, že Maťova mama je taká, Maťova mama je hentaká 

a keď Maťova mama chce, môže si to semnu vymeniť. Na to som sa pani riaditeľky tiež pýtal, 

že či chce aj nejaký dátum, že kedy si to majú vymeniť. Ten dátum mi nebol daný, ale 

chvalabohu, že nebol, lebo na škole u ženy som to nevybavil, pani Kukučová nemá aprobáciu, 

aby na tej škole mohla učiť a jednoducho zástupkyne jej nedovolia do tej triedy vstúpiť učiť. 

Moja žena aprobáciu na to má, aby mohla odučiť tretí ročník a nemala s tým problém. Ale 

jednoducho ten dátum.... Teraz pani učiteľka Kukučová, neviem presne či v piatej alebo 

šiestej triede, už som to nezisťoval presne, už som z toho unavený, vyučovala tam žiakov na 

hudobnej výchovej ako rodičia z tretieho ročníka sú neprispôsobiví. Jako to je 

neprispôsobivé, že chcem aby sa tam robilo, ako sa má a pani učiteľka Kukučová, čo urobila 

chyby, aby za to niesla zodpovednosť. Ja si myslím, že to nie je neprispôsobivé. Ďalší 

problém, ktorý nastal v tejto triede bol s bratovým synom Mirkom. Pozieral tam nejakému 

chlapcovi do peračníka na nejaký mobil, neviem prečo ten chlapec ten mobil tam mal, viem že 

deti to do školy nosiť nesmú, ale skrátka pozrel sa tam. Dopadlo to s veľkým humbukom, 

ťahala toho žiaka za ucho do riaditeľne. V riaditeľni potom pani riaditeľka, že bola k tomu 

prizvaná a prišlo k nejakému vyšetrovaniu, kde teda bol tento chlapec obvinený, že sa hrabal 

v taške. Urobili z nejakého, z neho v super rýchlom konaní zlodeja. Brat nevedel o čo ide o čo 

neide, malý mu nechcel doma nič povedať, majú včil dosť s ním problémy, v noci sa budí 

vykríka učiteľka, učiteľka a podobné veci. Potom v sobotu z neho vyťáhel o čo ide, malý to 

porozprával a že sa teda k tomu priznal, aj keď to neurobil. Liborovi neostávalo nič iné, len 

týchto aktérov všetkých pochodiť, pozisťovať čo sa jako dialo. Nakoniec sa zistilo, že ten 

chlapec pozieral mu do peračníka, lebo ten mobil bol v peračníku, a ten peračník bol na stole, 

žiadnej tašky sa ani nechytil. Pani riaditeľka bratovi poslala odpoveď, že všetko to zosnoval 

Matej Záhora. Viem, že tam boli vtedy v riaditeľni prizvaní piati chlapci Matej Záhora, 

Ondrej Mago, Krivý, Kolarovič a zo Zabudišovej Rokyta. Títo piati tam boli prizvaní, na 

rodičovskom združení boli spomínaní už len dvaja Záhora, Mago, ale v odpovedi už bol len 

Matej Záhora. V odpovedi sa neriešilo to, že pani učiteľka ho za ucho dotiahla do riaditeľne, 

riešilo sa tam to, že zosnoval to Matej Záhora. Sú to osemročné deti, ako im otázky položíte, 

tak budú odpovedať. My sme mu doma otázky kládli tak, aby sme zistili čo sa stalo a nakoniec 

sme zistili, že v tej kapsy nebol. Nuž, ale v škole mu kládli otázky tak, že teda z tohoto chlapca, 

z tohoto Mirka spravili zlodeja. Myslím si osobne, že prípad s pani Kukučovú sa ťahá už 

dlhšie. Bol som po návštevách u iných rodičov, s ktorý mi niektoré príbehy porozprávali. 

V roku 2016 to boli len verbálne útoky, nadávanie deťom a podobné veci. V roku 2017 tam už 

viem, že bolo nejaké ťahanie za uši. Teraz máme 18 už sú to buchnáty do chrbáta. Pani 

riaditeľka v tomto stále nejako nekoná. Ja neviem, rozprávali ste tu celý čas, že budeme 

budovať nové domy, budeme tu prizývať nových občanov, môžeme im čokoľvek v dedine 

ponúknuť, ale čo im ponúkneme? Školu? Ktorá jednoducho bijú tam žiakov a pani riaditeľa 

s tým súhlasí. Niekde tu mám aj odpoveď od pani riaditeľky, už sa mi v tom nesce hrabať, kde 

súhlasí s tým, čo pani Kukučová robí. Že ona s ňou jako z hľadiska profesného nemá problém. 

Ja si myslím, že žena so štatútom učiteľka, ktorá vstúpi do budovy školy, v tú ranu je 

zamestnankyňa, keď sa to stane aj cez prestávku alebo hocikedy, že má takéto problémy so 

žiakmi, furt je len zamestnaná. Furt je to učiteľka a jednoducho mala by sa profesne správať. 

Boli tu...stretol som viacerých rodičov, s ktorými som sa o tomto bavil, nie je to len môj syn, 

ktorý mal zdravotné problémy z toho alebo bratov syn, ktorý mal zdravotné problémy. Bolelo 

brucho napríklad aj dcéru pani Laufíkovej, mal problémy aj Zamec Gabo, oni si tiež mysleli, 

že sú v tom len sami, mysleli si že majú živého chlapca, ten nakoniec sa dozvedeli, že tam 
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viacerí tí chlapci keď išli do školy do tretieho ročníka, že mali tieto zdravotné problémy, čo sa 

týkalo bolesti brucha a podobných vecí. U rodičov som sa pýtal, prečo tento problém 

neriešili, keď mi predostreli tie príbehy. Odpoveď u jedného rodiča som dostal jasnú, bál sa 

šikany zo strany pani učiteľky Kukučovej. U druhých rodičov, chceli prežiť tretí ročník 

a nehať to tak.Ja by som tiež mohol chlapca zobrať do Nového Mesta, ale ja neviem som 

občan Bošáce, osem rokov som do tejto školy chodil a škola mi niečo dala. Myslím si, že tá 

škola môže byť na lepšej úrovni jako teraz momentálne a hovorím prečo by nám mali deti 

utekať do Nového Mesta, keď by mohli z mesta chodiť k nám. Teraz neviem, či je tam 

nejakých 200 detí a z toho viem o niektorých rodičoch, že zas  uvažujú, že dieťa zoberú preč. 

Tak toto je asi taký obraz, ktorý ja teda zažívam v našej škole. To je odo mňa asi tak všetko.“  

 Mgr. Daniel Juráček (starosta obce): „Ďakujem veľmi pekne. Ja len k tomu, teda 

doplním, že na základe teda podania sťažnosti pána Záhoru, tak bude teraz, ja som navrhol 

zvolať teda minimálne Radu školy, to je to čo zo strany zriaďovateľa môžem teraz urobiť 

a aby teda bola aj ona o tom informovaná, lebo je potreba sa tým zaoberať, nenechať to len 

tak, treba si vypočuť ozaj všetky strany a zaujať k tomu stanovisko a teda zvážiť, že čo je, 

urobiť nápravu. Pretože, ak to tak poviem len odľahčene, ak je len polovička z toho pravda, 

tak je to teda, je to zlé. Tak touto cestou, ja by som teda tiež nebol za to, aby škola išla. Ale 

nemyslím si zase, že pani riaditeľka súhlasí s tým, aby sa deti bili. To si myslím, že môžem 

povedať určite.“ 

 P. PaedDr.Daniel Bradáč: „Ak môžem k tomu dodať, jednak za obecné zastupiteľstvo 

a podobne aj za Radu školy, my môžeme prijať túto sťažnosť a následne môžeme urobiť to, že 

to dáme na školskú inšpekciu nezávislú. My k tomu nemôžeme zaujať stanovisko, že by sme...“ 

 P. Záhora Drahomír (z pléna): „ Vy môžete zriaďovateľovi odporučiť nápravu.“ 

 P. PaedDr. Bradáč: „No zriaďovateľ tiež, aby zachoval nejakú legislatívu, tak tiež 

musí to podať na školskú inšpekciu. Veď keby nedajbože, vyhodili danú učiteľku, alebo 

trebárs sankcionovali nejako riaditeľku a ona podá podnet trebárs možno aj cez políciu a ak 

sa to nepotvrdí, tým pádom my máme problém. My to môžeme len podať na tú školskú 

inšpekciu, ktorá je práve na takéto riešenia.  

 Mgr. Daniel Juráček (starosta obce):Ja som aj komunikoval so školskou inšpekciou 

vzhľadom na to, že ten podnet tam je, tak oni to prešetrujú a dneska bola vlastne školská 

inšpekcia aj u nás v škole a takisto som to riešil aj s okresným úradom, vlastne s odborom 

školstva, no tak oni v tomto smere, čo sa týka toho vzdelávacieho procesu, tak hlavne oni toho 

moc nemajú, skôr usmerňujú ten, financie a fungovanie školy. Takže týmto sa zaoberá potom 

inšpekcia, takže na jednej strane určite budeme čakať, jak sa vlastne k tomu vyjadria, ale vec 

je taká, že ak je toto všetko pravda a ten učiteľ bude chcieť  sa kvázi na tú hodinu alebo tú 

návštevu tej inšpekcie pripraví a ťažko im  je niečo dokázať, alebo mu nejak usvedčiť 

z niečoho. Je to ozaj citlivá vec, ale každopádne nemôžme to nehať len tak, je to treba riešiť. 

Ja by som potom tiež doporučoval sa stretnúť a chcel by som teda vedieť...“ 

 P. PaedDr. Bradáč: „Nechcem aby sme sa dostali do maléru, či už poslanci alebo 

Rada školy, akože chcem aby sa to riešilo, ale riešilo tak ako sa to má.“  

 Mgr. Daniela Záhorová (riaditeľka školy): „Ja len chcem zareagovať na jednu vec, že 

nemienim Vás týmto zaťažovať, v podstate ako si povedal pán starosta, zajtra je Rada školy, 

kde si myslím, že bude priestor na to, aby sa to všetko vydiskutovalo. Chcem len povedať, že 

reči, ktoré tu boli povedané, sú polopravdy, sú vytrhnuté z kontextu a nie všetko čo pán 

Záhora povedal je pravda. Zajtra na Rade školy budete počuť, veď tu máme aj členov rady 

školy, podložené veci, ktoré pán Záhora, na ktoré upozorňoval v otvorenom liste Rade školy, 

že nie sú pravda. Ale samozrejme, posledné slovo tak ako povedal Daniel Bradáč, prišla 

inšpekcia, ktorú rešpektujeme, ktorej sme ponúkli všetky doklady, ktoré potrebovala. Čakáme 

na vyjadrenie z jednej inšpekcie, ktorú podal pán Drahoš Záhora a čakáme na vyjadrenie 

druhej inšpekcie, ktorú podal pán Dalibor Záhora a ako som ti pán starosta písala, keď všetky 
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tieto dokumenty a teda vyjadrenia prídu, samozrejme za tebou prídem a prediskutujeme to už 

teda čo inšpekcia zistila alebo nezistila. Tak ako si ty povedal, v škole samozrejme 

nepovažujem to, aby sa deti bili a nesúhlasím s tým.  Samozrejme nesúhlasím s tým, aby sa 

vyučovalo nejakým spôsobom ako sa nemá. Ale ďalšie chcem povedať, že deti do školy majú 

prísť vychované a my ich máme dovzdelávať. A veci, ktoré sa dejú v škole chceme momentálne 

riešiť danú vec a dohovoriť tým deťom, keď sa niečo stane. Sú momenty, kedy už presahujú 

tieto naše upozornenia, vtedy dostávajú poznámku či do žiackej knižky alebo teraz po novom 

sme si zaviedli takú vec, že akonáhleriešim už niečo ja, sú od toho zápisy v riaditeľni školy, 

pretože aj tieto, pani inšpektorky vyžadovali, ako riešime dané situácie. A naozaj ma nebaví, 

že preto, že niektoré deti nie sú vychované a teraz nemierim na pána Záhoru, hovorím to 

všeobecne, že riešime tam také veci, ktoré si majú rodičia riešiť doma sami. Ale samozrejme 

sme tam na to, aby sme ich upozornili, ale určite nesúhlasím s niektorými slovami, ktoré pán 

Záhora tu povedal. A preto, chcem len to povedať, že zajtra na Rade školy budeme o tom 

diskutovať ďalej.“   

 P. Drahomír Záhora: „ Tu je zápisnica z rodičovského združenia, kópia zápisnice 

z rodičovského združenia, z toho, neviem dátum si tam nájdi.“ 

 Mgr. Daniela Záhorová (riaditeľka školy): „Chcem len dodať k zápisniciam, 

nemávame také zápisnice rozsiahle ako sú na obecnom úrade. Máme zápisnice bodovo, ale po 

týchto skúsenostiach, ktoré momentálne máme, tak zápisnice sa už rozširujú naozaj, kto čo 

povedal, ako to povedal.“ 

 P. Drahomír Záhora: „Tuto sú body, ktoré som tu aj spomenul, ktoré  sme na tom 

rodičovskom preberali. Túto zápisnicu vytvorila pani Kukučová, ak chceš môžeš ju prečítať 

nahlas, môže tu niekto sledovať tie body a povedzte mi potom, či ste v tých bodoch našli niečo 

z tej zápisnice.“ 

 P. PaedDr. Bradáč: „Hovorím aj Rada školy, to môže podať ako podnet na vyriešenie 

inšpekcie, my nemôžeme na základe toho riešiť, či trebárs, nie sme vyšetrovatelia. Všetko toto 

súhlasím, aby sa to vyriešilo, ale my nemáme na to kompetencie, my môžeme iba odporučiť na 

ďalšie šetrenie.  

 Mgr. Daniel Juráček (starosta obce): „No veď to možno aj vo finále bude, nie že 

bude,nebude stačiť do vyriešenia, ale v tejto prvej fáze určite, aby sa to vôbec riešilo. No tak, 

je, bude to aj zapísané vlastne v zápisnici, takže bude z toho záznam, je treba len, aby sa na 

to, nehodilo sa to len tak cez plece a.....“ 

 P.PaedDr.Bradáč: „Každé takéto zasadnutie, trebárs ako s rodičmi, je potrebné 

vyrobiť zápis, kde vlastne podpíšu všetci prítomní, de facto je to pdoložené. Toto je jedna 

strana a druhá strana a ako hovoríš ty, že to vôbec spolu nekooperuje, že to je...“ 

P. Drahomír Záhora: „No nesedí to spolu.“ 

P. PaedDr. Bradáč: „Tak tým pádom, hovorím, ak bolo zasadnutie, tak urobiť z toho 

zápis, kde sú podpísaní aj jedna aj druhá strana. Čiže preto podnet na inšpekciu a tá to musí 

vyriešiť. A tá vlastne navrhne riešenie.  

Mgr. Daniel Juráček (starosta obce): „Ďakujem veľmi pekne. Chcete sa ešte vy niečo 

podotknúť, vyjadriť alebo spýtať sa.“ 

P. Bc. Jozef Mihala: „To čo povedal Daniel, my sme neni vyšetrovací orgán, a nie sme 

Rada školy. Je tu problém na stole, to znamená, musíme to postúpiť kompetentným orgánom.“  

Mgr. Daniel Juráček:(starosta obce):  „Tak oni to majú.“  

P. Bc. Jozef Mihala: „Treba to zobrať na vedomie a uznesenie a to je 

všetko.Momentálne.“   

 

K danej sťažnosti už neboli žiadne pripomienky, ani otázky. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 
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Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.43/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca 

a) berie na vedomie podnet od p. Drahomíra Záhoru, 

b) odporúča, aby sa touto situáciu zaoberala Rada školy pri Základnej škole s materskou 

školou Ľ.V.Riznera Bošáca a vedenie Základnej školy s materskou školou Ľ.V.Riznera 

Bošáca 

c) schvaľuje, aby sa daná situácia ďalej sledovala a počkalo sa aj na stanovisko Štátnej 

školskej inšpekcie. 

 

e) 

Pripomienky p. Kusendu Slavomíra 

 

 P. Kusenda (z pléna) sa informoval, či už je hotová ulica nad cintorínom. 

Starosta uviedol, že nie. 

 P. Kusenda (z pléna) uviedol, že prečo sa potom ide špekulovať s ďalšou ulicou 

oproti, keď ešte nie je jedno dokončené. Podotkol, že s ďalšou výstavbou by sa malo začínať, 

až keď sa  predajú všetky pozemky v Lokalite Pod Stráňami. Obec má toľko peňazí, aby ich 

mohla vyhodiť za ďalšiu výstavbu? 

Starosta uviedol, že to už bolo riešené a ľudia si túto zmenu zaplatia. Uviedol, že žiadostí je 

dosť a zaplnila by sa celá lokalita. Poznamenal, že Lokalita Pod Stráňami je prioritou a spraví 

sa všetko preto, aby sa to dokončilo. 

 

 P. Kusenda (z pléna) uviedol, že v minulosti sa riešilo, že kríky, ktoré sú v škôlke 

zavadzajú vodičom vo výhľade. Navrhol, aby sa tam osadilo zrkadlo.  

Starosta uviedol, že tam by ľudia mali chodiť len tridsiatkou a aj keď sa tam dá zrkadlo, nijak 

to nepomôže. 

 

f) 

 

 P. Kochan (hl. kontrolór) sa informoval, či sú cenové ponuky na rozšírenie materskej 

škôlky.  

Starosta uviedol, že nie.  

 

BOD č.3 
Správa o hospodárení Obce Bošáca k 31.3.2018, Správa o hospodárení Základnej 

školy s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 31.3.2018 

 
Správu o hospodárení Obce Bošáca k 31.3.2018 a Správu o hospodárení Základnej 

školy s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 31.3.2018 dostali poslanci v podkladoch na 

zasadnutie.  

P. Bc. Mihala predniesol poslancom stanovisko Komisie finančnej, sociálnej a pre 

správu obecného majetku, ktorá odporúča správy o hospodárení vziať na vedomie. 

P. Ing. Trchalová (ekonóm obce) uviedla, že je potrebné schváliť aj úpravu rozpočtu 

školy a obce. Poznamenala, že v správe o hospodárení je táto úprava už zahrnutá. 

Starosta navrhol, aby sa táto úprava spravila v tomto bode. 
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Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

Uznesenie č.44/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje úpravu Rozpočtu Obce Bošáca na rok 

2018 a Rozpočtu Základnej školy s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca na rok 2018 

k 31.3.2018. 

 

 P. Kochan (hl. kontrolór) chcel upozorniť na niektoré položky, ktoré sú v rozpočte 

prekročené a to osobný príplatok, údržba výpočtovej techniky a treba si dávať pozor na 

realizáciu kultúrnych akcií. V rozpočte je stále vytvorená položka, zmena ÚPD a treba túto 

položku využiť a presunúť tieto finančné prostriedky. 

Starosta uviedol, že osobný príplatok je zvýšený z toho dôvodu, lebo sa zvýšila minimálna 

mzda a zamestnancom, ktorí sú na obci cez úrad práce sa musela mzda dorovnávať cez túto 

položku. Čo sa týka výpočtovej techniky, musel sa vymeniť switch, ktorý zabezpečuje aby 

sieť bola bezpečná. Čo sa týka kultúrnych akcií, tak obec žiadala o dotácie a dostalo sa na 

Bošáčanku, na hody a poznamenal, že napr. s akciou dychovej hudby Bošáčanka sa pri tvorbe 

rozpočtu nerátalo. 

 P. Kochan (hl. kontrolór) uviedol, že by sa chcel touto cestou veľmi pekne poďakovať 

autorom knihy o Bošáčanke (p.PaedDr. Bradáč, p. Helíková Tatiana), ktorá obsahuje 

množstvo zaujímavých informácií a fotografií a je dobre spracovaná. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.45/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie: 

a) Správu o hospodárení Obce Bošáca k 31.3.2018, 

b) Správu o hospodárení Základnej školy s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 

31.3.2018. 

 

BOD č.4 

Schválenie zmlúv 
 

 Návrh zmluvy na zber tetrapakov s firmou KURUC COMPANY dostali poslanci 

v podkladoch na zasadnutie 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.46/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Zmluvu o odbere nápojových 

kartónových obalov uzavretú podľa ust. § 261 ods. 2 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka so 
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spoločnosťou KURUC-COMPANY spol. s r.o., sídlo Veľké Lovceč. 393, 941 42Veľké 

Lovce, IČO 36542482. 

 

 Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena dostali poslanci 

v podkladoch na zasadnutie. 

Starosta uviedol, že ide o zmluvu s p. Chrenkovu, ktorá spolu s manželom odkúpila dom po 

Čičovcoch. Poznamenal, že medzi cestou a ich pozemkom je obecný pozemok, ktorý je tiež 

označený ako cesta, oni to chcú prekopať a zriadiť tam prípojku a právo prechodu. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.47/218 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a)Zmluvu o budúcej zmluve vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pešo 

a motorovými vozidlami, a o zriadení vecného bremena vybudovania vjazdu s Marcelou 

Chrenkovou a Pavlom Chrenkom, 

b) doplniť zmluvu o zriadenie elektrickej prípojky cez pozemok, 

c) podpísať zmluvu a jej úpravu po konzultácii s Ing. Čechovou zo stavebného úradu. 

 

 

BOD č.5 
Pripomienky poslancov OZ a starostu obce  
 

A/ 

 P. PaedDr. Bradáč uviedol, či by nebolo vhodné pri križovatke pri telocvični, ako sa 

vychádza na Mierovú ulicu osadiť značky, platí tam pravidlo pravej ruky, čiže ľudia ktorí idú 

od Lysice by mali mať prednosť. Stáva sa tam však, že tí, čo idú od Zemianskeho Podhradia 

si myslia, že majú prednosť a nestoja tam. Vhodné by bolo osadiť tam niekde značku daj 

prednosť v jazde, tým, ktorí idú od Zemianskeho Podhradia.  

 Poslanci v diskusii uviedli, že osadiť značky daj prednosť v jazde a hlavná cesta, tam 

kde to aj zákon prikazuje, neodsúhlasí dopravný inšpektorát. Starosta navrhol, aby sa poslanci 

zaoberali križovatkou na najbližšom stretnutí poslancov. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.48/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošácaberie na vedomie podnet p. PaedDr. Bradáča 

a odporúča, aby sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo križovatkou pri telocvični na najbližšom 

pracovnom stretnutí poslancov. 

 

B/ 

 P. PaedDr. Bradáč, pozval všetkých na stavanie mája, ktoré bude na námestí, 5. mája 

by malo byť Pálenie Jura a 13.mája Deň matiek a 7. mája bude repríza baveničiek. 
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C/ 

 P. PaedDr. Bradáč navrhol, aby sa zrušilo členstvo p. Ing. Baginovej v Komisii 

školstva, kultúry, športu, obchodu, služieb a cestovného ruchu z dôvodu, že sa nezučasťuje 

zasadnutí komisie. 

 P. Ing. Baginová súhlasila so zrušením členstva. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

 

Uznesenie č.49/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošácaschvaľuje návrh predsedu Komisie Školstva, 

kultúry, športu, obchodu, služieb a cestovného ruchu o vyradení p. Ing. Gabriely Baginovej 

z členov komisie. 

 

D/ 

 Starosta informoval poslancov, že skončila viazanosť námestia. Navrhol, aby poslanci 

premýšľali ako infocentrum využiť. Uviedol, že už sa uvažovalo o vytvorení kaviarne 

s novinovým stánkom a infocentrom. 

 

E/ 

 P. Bc. Mihala navrhol, aby sa vymenil piesok na detskom ihrisku. Ďalej sa informoval, 

ako je to so spomaľovačom pri bytovom dome. 

 

F/ 

 Starosta informoval poslancov, že kolaudácia na chodníky nie je dokončená, z dôvodu, 

že s Trenčianskym samosprávnym krajom si má obec vymeniť pozemky. Firma, chce, aby sa 

im zábezpeka vyplatila. To, že obec si má ku kolaudácií urobiť zmluvu s TSK, nie je ich 

starosť a tvrdia, že aj keby je tam nejaký problém, tak na stavbu je 5 rokov záruka.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

 

Uznesenie č.50/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľujedoplatiť zábezpeku za stavbu chodníkov 

firme STAVOKOMPLET s.r.o. Stará Turá pred ukončením kolaudácie. 

 

 P. Ing. Baginová navrhla, aby sa nasypal štrk aj na trávu, ktorá je pri chodníku oproti 

fare, pretože autá po vybudovaní chodníka nemajú, kde parkovať. 

Starosta uviedol, že sa dohodne s p. farárom. 

 

G/ 
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 Starosta informoval poslancov, že v projekte zberného dvora sa nestihla urobiť 

nadlimitná súťaž na celý zberný dvor. Z toho dôvodu sa pristúpilo na to, že sa nebude 

kupovať technika, ale spravila by sa stavebná časť. Z toho dôvodu sa zmenila aj výška 

spoluúčasti obce a to z 26 000 na 6 000,- EUR. Je potrebné schváliť nové uznesenie a staré 

zrušiť.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.51/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rozšírenie zberného dvora v obci 

Bošáca realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33“,  

b)zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami pomoci, do výšky 6 000,-00  EUR; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

           

Uznesenie č.52/2018 

 Obecní zastupiteľstvo obce Bošáca ruší Uznesenie č. 22/2018 zo zasadnutia konaného 

dňa 28.2.2018.  

 

H/ 

 P. PaedDr. Bradáč uviedol, že momentálne je výzva na rekonštrukcie telocviční na 

základných školách a chcel vedieť, či sa obec do toho zapojí. 

Starosta uviedol, že sa to rieši, lebo síce je uvedené, že výška spoluúčasti by mala byť 10 %, 

ale hrozí, že by mohla byť vyššia. Uviedol, že potom si treba uvedomiť, čo budeme z toho 

realizovať. Uviedol, že aspoň rekonštrukcia sociálnych zariadení by sa zrealizovala. 

 

G/ 

 Starosta uviedol, že je potrebné vymeniť komíny na bytovom dome č. 359. Uviedol, že 

v byte p. Zámečníka sa rozbil kotol. Oprava by stála 300,- EUR. Ide ešte o starý typ kotla. 

V prípade, že by sa vymenil celý kotol, dá sa zakúpiť už iba kondenzačný. Pri kondenzačných 

kotloch, je potrebné aj vymeniť vložky v komíne a prispôsobiť komín na tento typ kotla. To 

by znamenalo, že kotle by sa museli vymeniť aj v ďalších troch bytoch a v priestoroch OŠK. 

Uviedol, že doba splácania kotlov bola pôvodne rozrátaná na 30 rokov. Preto je potrebné, aby 

sa zvýšilo nájomné, v zmysle VZN a cena kotla sa rozrátala do nájmu. Uviedol, že funkčné 

kotle, by sa odložili a boli by na náhradné diele pre ostatné  kotle, ktoré sú ešte v bytovke.  

 P. Kochan (hl. kntrolór) sa informoval, koľko by to stálo. 

Starosta uviedol, že okolo 1 400,- EUR a nový kotol, by stál približne 700 – 1 000,- EUR. 

Poznamenal, že rekonštrukcia komína, by sa realizovala z Fondu opráv a kotol by sa rozrátal 

do nájmu. 



17 

 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.53/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje výmenu kotlov a vyvložkovanie 

komína v bytovom dome č. 359. Kotle sa budú meniť v bytoch č. 4., 8., 10. a v šatni 

Obecného športového klubu Bošáca. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

H/ 

Starosta ukázal poslancom návrh, akým spôsobom by boli vedené cestné komunikácie 

v Lokalite Pod Stráňami. Uviedol, že sa treba dohodnúť, či sa na „Zámečníkovci“ vybuduje aj 

cesta, alebo iba chodník. Je možné tam vybudovať jednosmernú cestu. 

Poslanci v diskusii rozoberali možnosť, ktorým smerom by mala byť „jednosmerka“ vedená. 

Zhodli sa, že lepším variantom je výjazd na hlavnú cestu a vybudovanie obojsmernej cesty 

pre cyklistov. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.54/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) vybudovanie v Lokalite Pod Stráňami obojsmernej cesty o šírke min. 5,5m a chodníka o 

šírkemin. 1,5 m, 

b) vybudovanie chodníka a jednosmernej cesty pre osobné motorové vozidlá a obojsmerného 

chodníka pre cyklistov na pozemku po rodine Zámečníkovej. 

 

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil.  

 

d.a.h. 

 

Zapisovateľka    Overovatelia    Starosta obce 

 

 

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

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

      

 

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

     Marián Kopunec 
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