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Zápisnica 6/2018 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 19. septembra 2018 

v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. 

 

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

Mihala, Marián Kopunec, Ing. Michal Kozic, Lýdia Zámečníková 

Neprítomní: Tomáš Janega, Pavol Mizerák 

Overovatelia: Marián Kopunec, Ing. Michal Kozic 

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. 

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

 

za: 7 (zo 7  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Program zasadnutia:  
1. Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa 20.6.2018 a 08.08.2018  

2. Žiadosti FO a PO  

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bošáca za I. polrok 2018  

4. Pripomienky poslancov OZ a starostu obce  

 

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

08.08.2018 
 

 Starosta informoval poslancov, že materiál na rampu do kultúrneho domu je 

zabezpečený. Začne sa s prípravou konštrukcie. 

P. Bc. Mihala sa informoval na spomaľovač smerom na ihrisko. 

Starosta uviedol, že sa čaká na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorý má vyhotoviť 

firma, ktorá bude spomaľovač aj osádzať. Je to v rámci ceny. V prípade, že by projektovú 

dokumentáciu nevyhotovili v blízkej dobe, tak je možnosť ju dať vypracovať externej firme, 

kde by už bolo potrebné vypracovanie dokumentácie uhradiť. 

 

BOD č.2 
Žiadosti FO a PO 
 

A/ 

Žiadosť o pridelenie bytu 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť o pridelenie obecného bytu od p. Miloša Hodulíka 

ml.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

za: 7 (zo 7  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 
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Uznesenie č.84/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zaradiť žiadosť o pridelenie obecného 

nájomného bytu od p. Miloša Hodulíka ml., bytom Bošáca 283 poradovníka žiadateľov o 

pridelenie obecného bytu. 

 

B/ 

Žiadosť o pridelenie pozemku 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť o pridelenie pozemku v lokalite Pod Stráňami od 

Petry Kaločay a Romana Kaločaya. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

za: 7 (zo 7  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.85/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

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

- Ing. Romana Kaločaya a Ing. Petry Kaločay 

b) zaraďuje žiadosť do poradovníka. 

 

C/ 

Sťažnosť na rušenie nočného pokoja 

 

 Starosta informoval poslancov, že bola doručená na úrad ďalšia sťažnosť na rušenie 

nočného pokoja od p. Mojmíra Masára. Ide o hluk nie priamo z akcií, ktoré sa konajú 

v Zelenom dni, ale o situáciu, ktorá nastáva pri odchode z akcií, kedy návštevníci sú hluční a 

problémom je aj hluk z áut. Poznamenal, že sa spísala aj petícia, kde sú podpísaní občania 

z okolitých domov. Uviedol, že sa snažil túto situáciu ako starosta riešiť z pozície mediátora, 

tak aby boli obe strany spokojné. Podotkol, že sa vydá rozhodnutie o zákaze organizovania 

týchto akcií. Podotkol však, že obec momentálne nemá možnosť ako zakázať vykonávanie 

obradov v Zelenom dni, keďže máme prijaté uznesenie, že oddávať môžeme na každom 

dôstojnom mieste, tým pádom tam obrady musíme ísť urobiť aj keď na druhej strane 

zakážeme organizovanie týchto akcií v tomto priestore. Uviedol, že svadobčanov pri obradoch 

upozorňuje nato, aby sa dodržiaval nočný pokoj a informuje ich o situácií, ktorá tam je. 

Jednou z možností, ktorú môžu občania urobiť, je podať na stavebný úrad žiadosť 

o prešetrenie využívania danej stavby, keďže je to v rozpore s kolaudačným rozhodnutím 

a využívaním tejto budovy. V prípade, že by došlo ku konaniu k zmene využívaniu budovy, 

tak vyjadrenia budú musieť dať hasiči, policajti, regionálny úrad verejného zdravotníctva a 

pod. Chcel vedieť, či zastupiteľstvo vezme na vedomie túto situáciu a v prípade potreby sa 

zvolá Komisia pre ochranu verejného poriadku.  

Podotkol, že v prípade že by sa neakceptovalo toto rozhodnutie o zákaze akcií, tak sa prijme 

uznesenie, že sobáše sa budú vykonávať len v priestoroch sobášnej siene a penziónu Žákovic. 

P. PaedDr. Bradáč uviedol, že je to o tolerancii jednej a druhej strany a informovanie 

svadobčanov, aby nočný pokoj dodržiavali. 

P. Ing. Baginová, P.Bc. Mihala, p. Kopunec uviedli, že svadobčania si priestor prenajmú a je 

im svojím spôsobom jedno, čo sa bude diať. Upozorňovať sa svadobčania môžu, ale keď je 

niekto v podnapitom stave, ťažko sa niečo dodržiava. Je to ťažko ovplyvniť.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 
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za: 6 (zo 7  prítomných)  proti:1 (Ing. Baginová)   zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.86/2018 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie sťažnosť p. Mojmíra Masára a petíciu 

občanov za porušovanie nočného pokoja a v prípade potreby sa bude danými žiadosťami 

zaoberať Komisia pre ochranu verejného poriadku. 

 

Starosta sa informoval p Ing. Baginovej, prečo sa zdržala. 

P. Ing. Baginová uviedla, že nesúhlasí s takýmto postupom a rieši sa to už dlho. 

Starosta chcel vedieť, či má nejaké iné riešenie ako v tomto prípade postupovať. Obec už 

nemá možnosti ako inak postupovať. V prípade, že by sa to riešilo cez stavebný úrad, je 

potrebné aby túto žiadosť dali sťažovatelia, aby sa stali aj účastníkmi konania.  

P. Ing. Baginová uviedla, že komisia sa danou sťažnosťou už zaoberala a nič sa nevyriešilo. 

Poznamenala, že p. Masár môže podať sťažnosť na obec za nečinnosť, že sa v tejto veci 

nekoná. 

Starosta uviedol, že v tejto veci sa konalo, uskutočnili sa stretnutia, kde sa dohodli nejaké 

podmienky a harmonogram svadieb, ktoré však rodina Fraňová nedodržala všetky a preto sa 

bude  postupovať ďalej. Odmietli podpísať dohodu. Poznamenal, že zakázaním akcií sa 

nezaručuje to, že sa tam nebude nič iné konať.  

 

D/ 

Žiadosť o dofinancovanie asistenta učiteľa 

 

 Starosta uviedol, že prišla žiadosť zo školy o dofinancovanie asistenta učiteľa. 

Uviedol, že žiadosť pošle poslancom a bude treba sa rozhodnúť z akých finančných 

prostriedkov sa to bude financovať a či škola nenájde na to peniaze vo svojom rozpočte, resp. 

bude potrebné to začleniť aj do budúcoročného rozpočtu. 

 

E/ 

Pripomienky p. Brezovák Ján 

 

 P. Brezovák (z pléna) uviedol, že cesta v Šimarovciach je plná výtlkov.  

Starosta uviedol, že sa to bude zalievať liatym asfaltom, ktorí používajú aj cestári.  

 

F/ 

Pripomienky poslancov 

 

 P. Ing. Baginová sa informovala na zubár a v obci.  

Starosta uviedol, že s p. Zehetnerom komunikoval, chce najskôr dokončiť ordináciu 

v Melčiciach a potom by si pozrel priestory v Bošáci. Uviedol, že komunikoval aj so 

starostom s Melčíc a obec investovala viac ako 40 000,- EUR do ordinácie. 

 P. Ing. Baginová a p. Imrichová, p. Kopunec navrhli, aby sa oslovili aj iní zubári. 

Starosta uviedol, že agendu prebral p. Zehetner a v prípade, že by o niekom vedeli, môže sa 

osloviť.  

 

 Poslanci sa informovali na lekáreň v obci. 

Starosta uviedol, že Jednota má v úmysle priestory lekárne predať a kupcom by mal byť p. 

Šorf, ktorý tu plánuje otvoriť lekáreň. Uviedol, že obec môže v tomto poskytnúť súčinnosť 

tým, že môže sa poskytnúť ubytovanie pre lekárnika. 
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BOD č.3 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bošáca za I. polrok 2018  
 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bošáca za I. polrok 2018 dostali 

poslanci v podkladoch na zasadnutie.  

 

K správe neboli žiadne otázky a pripomienky. 
 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

za: 7 (zo 7  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.87/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Bošáca za I. polrok  2018. 
 

BOD č.4 
Pripomienky poslancov OZ a starostu obce 

 
 P. Imrichová sa informovala na rokovania s p. Kusendom, ktorý sa nevyjadril do 30.6. 

ohľadom pozemkov v Lokalite Pod Stráňami.  

Starosta uviedol, že p. Kusendu už nekontaktuje, keďže výmeny odmietol a momentálne už 

prebiehajú rokovania s projektantkou a pokračuje sa v realizácií bez neho.  

P. Kopunec sa informoval, či cesta bude vybudovaná podľa projektovej dokumentácie. 

Starosta uviedol, že cesta bude posunutá a popri „Zámečníkovci“ pôjde chodník. 

 

P. Imrichová uviedla, že na altánku nad ihriskom je porozbíjané sklo a bolo by dobré 

to ísť odpratať. 

 

P. Kopunec uviedol, že obyvatelia ulice pri Čabovi, by chceli osadiť zrkadlo pri 

výjazde, keďže nie je vidieť dobre na oba smery. 

Starosta uviedol, že sa tam bude osádzať. 

 

 P: Bc. Mihala sa informoval na projekty, ktoré obec podávala na začiatku roka. 

Starosta uviedol, že obec dostane protipovodňové balíky. Schválený bol projekt meračov 

rýchlosti a rekonštrukcie zbrojnice v Bošáci a na Zabudišovej. Schválený bol projekt 

vybudovania pódia za sokolovňou. Informoval poslancov, že mikroregiónu bola schválená 

dotácia na kompostéry. V rámci projektu dostanú domácnosti zadarmo, 1000 l kompostér, 

budú sa však musieť zaviazať. Že budú kompostovať. Na obec Bošáca to vychádza približne 

400 kompostérov. Domácnosti budú musieť o kompostéry žiadať. Žiadosť na zberný dvor 

bola doplnená.  

 

 Starosta informoval poslancov o úprave rozpočtu v rámci jeho kompetencií. Úprava 

bola zaslaná poslancom. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

za: 7 (zo 7  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 
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Uznesenia č.88/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie úpravu Rozpočtu Obce Bošáca 

na rok 2018 v zmysle kompetencií starostu obce. 

 

 P. PaedDr. Bradáč navrhol, aby sa autá, ktoré sú za sokolovňou predali. 

Starosta uviedol, že niektoré autá sa opravia. Záujemcovia o odkúpenie niektorých vozidiel 

sú.  

 

 P. Kochan (hl. kontrolór) uviedol, že na pozemku pri jeho dome, je od hodov osadená 

ceduľa parkovisko a stojí tam auto s rozbitými sklami. 

Starosta uviedol, že ceduľa sa odstráni. 

 

Starosta informoval poslancov, že Slávnosti pod rozhľadňou Hájnica sa uskutočnia 

23.9.2018. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presunie. Spolu s ostatnými starostami 

z mikroregiónu sa vyčistil chodník aj priestor pri rozhľadni. 

 

Starosta poďakoval všetkým za organizáciu hodov, najmä dobrovoľníkom. 

 

Starosta informoval poslancov, že je požiadavka na vybudovania osvetlenia na pump 

truckovej dráhe. 

P. Ing. Baginová navrhla, aby sa tam osadila solárna lampa, tak ako je aj v poli.  

 

Starosta pozval všetkých prítomných na Zabudišovskú časovku, ktorá sa uskutoční 

7.10.2018.  

 

Poslanci navrhli, aby sa presunul termín konania najbližšieho (31.10) naplánovaného 

zasadnutia, keďže vtedy je schválený štátny sviatok a budú prázdniny. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

za: 7 (zo 7  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.89/2018 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presunutie termínu októbrového zasadnutia obecného 

zastupiteľstva na  29.10.2018. 

 

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 

 


