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Zápisnica 5/2018 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 8.augusta 2018 

v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. 

 

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

Mihala, Marián Kopunec,  Lýdia Zámečníková 

Neprítomní: Tomáš Janega Ing. Michal Kozic, Pavol Mizerák 

Overovatelia: Ing. Gabriela Baginová,   Lýdia Zámečníková 

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. Uviedol, že zastupiteľstvo je 

neplánované z toho dôvodu, že je potrebné schváliť do 17. augusta volebné obvody do 

komunálnych volieb. 

 

Starosta dal hlasovať za schválenie programu tak ako bol v pozvánke na zasadnutie. 

 

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

 

Program zasadnutia:  

1. Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  20.6.2018  

2. Žiadosti FO a PO 

3. Správa o hospodárení Obce Bošáca k 30.06.2018, Správa o hospodárení Základnej školy 

s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 30.06.2018 

4. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Bošáca 2018 – 2020 s výhľadom 

do roku 2022 

5. Určenie volebného obvodu 

6. Schválenie zmlúv 

7. Pripomienky poslancov OZ a starostu obce  

 

BOD č.1 
Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  20.6.2018 

 

 P. Bc. Mihala navrhol, aby sa bod prerokoval na ďalšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

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

 

Uznesenie č.74/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje prerokovanie Kontroly plnenia úloh 

a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa 20.6.2018 na najbližšom plánovanom zasadnutí. 
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BOD č.2 
Žiadosti FO a PO 
 

A/ 

Žiadosť p. Anton Krivý 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť p. Krivého o úpravu obecného chodníka, ktorý je 

trávnatého charakteru a úpravu by financoval z vlastných zdrojov. Ide o otočenie obrubníkov.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

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

 

Uznesenie č.75/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca vyhovuje žiadosti p. Antona Krivého o povolenie 

úpravy obecného chodníka. 

 

B/ 

Žiadosti o pridelenie pozemkov v lokalite Pod Stráňami 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosti o pridelenie obecného pozemku v lokalite Pod 

Stráňami od Milana Prasličku a Petra Kolenčíka.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

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

 

Uznesenie č.76/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

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

- Milan Praslička, bytom Trenčianske Bohuslavice 295 

- Peter Kolenčík  

b) zaraďuje žiadosti do poradovníka. 

 

 

C/ 

Pripomienky p. Brezováka Jána 

 

P. Brezovák (z pléna) uviedol, že smerom do Haluzíc, kúpil niekto z druhej strany 

pozemok a chcel vedieť ako bude vybudovaný prístup k tomuto pozemku, keďže sa tam má 

budovať chodník. 

Starosta uviedol, že  pozemok kúpil vyššie, ale výstavba tam nie je možná, pretože nie je 

zmenený územný plán. V prípade vytvorenia nového územného plánu bude vybudovaná aj 

nová cesta za domami a nebude možné sa pripájať na existujúcu cestu. Uviedol, že 

komunikoval s novým majiteľom a informoval ho o tom, že  nie je možné momentálne 

realizovať výstavbu v tejto lokalite, pretože pozemky  sú charakterizované v ÚPD ako orná 

pôda a výstavba nie je možná.  

Poslanci sa informovali, či súhlas dalo aj Povodie Váhu a či môžeme ovplyvniť, budovanie 

týchto vjazdov.  
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Starosta uviedol, že áno a napájanie na komunikáciu určujeme my, keďže majiteľom cesty je 

obec.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

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

 

Uznesenie č.77/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca potvrdzuje zámer nevybudovania vjazdov na cestu 

smer do Haluzíc z pozemkov, ktoré sú oproti novej výstavbe v lokalite nad cintorínom. 

 

 

P. Kusenda  (z pléna) uviedol, že na prístupovej ceste k roliam za domami nad cintorínom je 

vybudované oplotenie a majitelia sa nemajú ako dostať na pozemky.  

Starosta uviedol, že majitelia pozemku pri ceste sú už teraz posunutý na svojom pozemku, 

časť cesty je prejazdná. V jesenných mesiacoch sa odstránia stromy a náletové dreviny 

z druhej strany a poľná cesta sa rozšíri. 

 

D/ 

Pripominaky p. Wittkaya Jána 

 

P. Wittkay Ján sa informoval na vybudovanie bezbariérového prístupu do kultúrneho domu 

Starosta uviedol, že do hodov sa to už vybudovať nestihne, ale objedná sa materiál a začne sa 

s výstavbou tak, aby do konca septembra to bolo hotové. 

 

BOD č.3 
Správa o hospodárení Obce Bošáca k 30.06.2018, Správa o hospodárení Základnej 

školy s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 30.06.2018 
 

Správu o hospodárení Obce Bošáca k 30.06.2018 a Správu o hospodárení Základnej 

školy s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca k 30.06.2018 dostali poslanci v podkladoch 

na zasadnutie. 

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

majetku, ktorá odporúča vziať správy na vedomie. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

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

 

Uznesenie č.78/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie: 

a) Správu o hospodárení Obce Bošáca k 30.6.2018, 

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

30.6.2018. 

 

  



4 

 

 

BOD č.4 
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Bošáca 2018 – 2020 s 

výhľadom do roku 2022 
 

 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Bošáca 2018 – 2020 s výhľadom 

do roku 2022 dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

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

 

Uznesenie č.79/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb 

obce Bošáca 2018 – 2020 s výhľadom do roku 2022  

 

 

BOD č.5 
Určenie volebného obvodu 
 

 Volebný obvod je určený zastupiteľstvom v zmysle zákona. 

Návrh je, aby bol vytvorený jeden volebný obvod s počtom poslancov 9. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

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

 

Uznesenie č.80/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, určuje pre obec Bošáca jeden volebný obvod, ktorý zahŕňa miestne 

časti Bošáca a Zabudišová. Vo volebnom obvode sa bude voliť 9 poslancov. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

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

 

 

Uznesenie č.81/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca pre volebný obvod č.1 určuje za volebnú 

miestnosť zasadaciu miestnosť v budove Obecného úradu v Bošáci.  

 

BOD č.6 
Schválenie zmlúv 
 

Starosta informoval poslancov, že sa podpísali zmluvy v lokalite Pod stráňami s pánom 

Ottavou a Branislavom Kaššovicom. Zmluvy s p. Hasičkovou, Václavíkom a Trangelom 

sa budú dopĺňať. 
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Starosta informoval poslancov, že ho navštívila p. Mikulcová a p. Bero, ktorí sú majitelia 

záhrady za mlynom Kaššovicových. Uviedol, že momentálne to pre obec nie je využiteľný 

pozemok. Jedinou výhodou by bolo, že obec by to ako spolumajiteľ mohla vyčistiť. 

Problémom tohto pozemku je, že k nemu nevedie prístupová cesta. Jedinou alternatívou by 

bola dohoda s pánom Kaššovicom a ostatnými majiteľmi v tejto lokalite, aby sa mlyn zbúral  

a prístupová cesta by sa vybudovala cez mlyn. Starosta uviedol, že p. Kaššovic by mal záujem 

obci odpredať pozemok spolu s mlynom. Starosta podotkol, že tento pozemok by sa dal 

využiť ako bytový dom pre dôchodcov, keďže je to tiché prostredie  v centre obce. 

Poslanci sa informovali na počet majiteľov v danej lokalite. 

Starosta uviedol, že mlyn vlastnia 2 ľudia, ktorí sú súčasne spolu s ďalšími 4 ľuďmi aj 

majiteľmi záhrady, ktorú chce obci darovať p. Mikulcová a p. Bero.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

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

 

Uznesenie č.82/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zámer rokovania s majiteľmi záhrady za 

mlynom a mlyna rod. Kaššovicovej, ohľadom darovania alebo predaja nehnuteľností.  

 

 

Starosta informoval poslancov o zámere Poľnohospodárskeho družstva zameniť pozemky 

pred areálom, kde momentálne prebieha výstavba parkoviska. PD Bošáca odkúpilo pozemok 

od p. Paučina, ktorý sa nachádza pri potoku. Družstvo má záujem od obce pozemky zameniť, 

s tým že vypracuje geometrický plán na zámenu. Družstvo si nechá časť pod parkoviskom 

a zvyšok ostane obci, s tým že sa aj rozšíri cesta smerom ku klubovni holubárov. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

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

 

Uznesenie č.83/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) zámer zámeny pozemkov pred Poľnohospodárskym družstvom Bošáca  

b) Poľnohospodárske družstvo Bošáca vyhotoví geometrický plán, kde parcely 

sa prerozdelia tak, že parkovisko ostane vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva 

Bošáca a zvyšok parcely bude vo vlastníctve Obce Bošáca. 

 

BOD č.7 
Pripomienky poslancov OZ a starostu obce 

 

Starosta pozval poslancov na Európsky piknik, ktorý sa uskutoční na Březovej za 

účasti šiestich štátov. Akcia sa bude konať počas Slováckej jaternice. Piknik začne v piatok 

oficiálnym zahájením.  

 

P. PaedDr. Bradáč informoval o organizácií Bošáckych hodov a o programe, ktorý 

bude počas hodového víkendu. Program začne v piatok a skončí v pondelok.   

 

P.Bc. Mihala uviedol, že mechy na triedený zber sa začínajú trhať. 
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Starosta uviedol, že  mechov je dostatok a bolo to naplánované tak, že ich bude treba po čase 

vymeniť.  

 

 P. Bc. Mihala sa informoval na spomaľovač pri bytovke a na okná v bytovom dome č. 

359. 

Starosta uviedol, že na spomaľovač sa zhotovuje projekt a okná sú objednané, mali by ich 

začať vymieňať v septembri, keďže od apríla, kedy nájomníci odmietli výmenu kvôli zime, 

mala firma už naplánované zákazky.   

 

 Starosta informoval poslancov o rokovaniach s p. Kusendom, ktorý mal záujem 

vymeniť pozemok v lokalite Pod Stráňami, za pozemok pod cintorínom. Keďže p. Kusenda sa 

nevyjadril do 30. 6 bol kontaktovaný projektant a pokračuje sa s realizáciou ďalej. 

 

Starosta informoval prítomných o možnostiach odkúpenia multifunkčnej budovy od p. 

Kaššovica Jána. Uviedol, že budova by dokázala zarobiť si sama na seba v prípade, že by 

chodili nájmy za prenájom priestorov.  

P. Kochan (hl. kontrolór) uviedol, že treba to zvážiť, pretože obec už úver vziať nemôže. 

P. PaedDr. Bradáč uviedol, že je veľa objektov v obci, ktoré treba v obci zrekonštruovať. 

 

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil.  

 

 

d.a.h. 

 

Zapisovateľka    Overovatelia    Starosta obce 

 

 

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

Mgr. Martina Hulínková  Ing. Gabriela Baginová  Mgr. Daniel Juráček 

      

 

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

     Lýdia Zámečníková 

 


