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Zápisnica 8/2022 

 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca, konaného dňa 15.12.2022 

o 17.00 hod. v sobášnej sieni   obce Bošáca. 

 

Prítomní: Ing. Martin Adámať, PaedDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák, Adela Bujnová, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Bc. Jozef Mihala, 

Drahomír Záhora 

Neprítomní: - 

Overovatelia: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák 

Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Poláková 

 

Bod č. 1. Otvorenie – určenie overovateľov a zapisovateľa 

 

Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných a konštatoval, že Obecné 

zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov. Starosta určil overovateľov, návrhovú komisiu  a zapisovateľa a dal hlasovať za 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 194/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje  

- za overovateľov zápisnice OZ Obce Bošáca zo dňa 15.12.2022 poslanca Ing. Martina 

Adámaťa  a Jána Brezováka  

- návrhovú komisiu v zložení.: Mgr. Martina Hulínková, Tatiana Helíková 

Hlasovanie:;  

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

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora 

proti: 0  

zdržali sa: 0 

 

. 

 

Starosta navrhol zmenu bodov rokovania  oproti zverejnenému programu rokovania 

takto: 

1. Otvorenie – určenie overovateľov a zapisovateľa 

2. Schválenie navrhovaného programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Schválenie Návrhu Štatútu obce Bošáca 

5. Zriadenie komisií 

6. Pripomienky a žiadosti občanov 

7. Žiadosti FO PO 
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8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK 

9. Majetkové prevody 

10. Zmena rozpočtu obce Bošáca k 15.12.2022 

11. Správa HK obce k návrhu rozpočtu obce Bošáca 

12. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023 

13. Schválenie Návrhu VZN 3/2022o miestnom poplatku za KO a DSO  

14. Schválenie Návrhu VZN 4/2022 škola financovanie 

15. Schválenie Návrhu VZN 5/2022 mesačné príspevky ZŠ s MŠ, ŠKD, ZUŠ 

16. Schválenie  zásad odmeňovania poslancov OZ 

17. Schválenie návrhu plánu zasadnutí OZ na rok 2023 

18. Rôzne 

19. Záver 

 
 

Bod č. 2. Schválenie navrhovaného programu  

 

Uznesenie č. 195/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje Program rokovania: 

 

1. Otvorenie – určenie overovateľov a zapisovateľa 

2. Schválenie navrhovaného programu 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Schválenie Návrhu Štatútu obce Bošáca 

5. Zriadenie komisií 

6. Pripomienky a žiadosti občanov 

7. Žiadosti FO PO 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK 

9. Majetkové prevody 

10. Zmena rozpočtu obce Bošáca k 15.12.2022 

11. Správa HK obce k návrhu rozpočtu obce Bošáca 

12. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023 

13. Schválenie Návrhu VZN 3/2022o miestnom poplatku za KO a DSO  

14. Schválenie Návrhu VZN 4/2022 škola financovanie 

15. Schválenie Návrhu VZN 5/2022 mesačné príspevky ZŠ s MŠ, ŠKD, ZUŠ 

16. Schválenie  zásad odmeňovania poslancov OZ 

17. Schválenie návrhu plánu zasadnutí OZ na rok 2023 

18. Rôzne 

19. Záver 

 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora  
proti: 0  

zdržali sa: 0 
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Bod č. 3. Kontrola plnenia uznesení  

Starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce, aby predniesla kontrolu plnenia uznesení. 

Kontrola plnenia uznesení tvorí prílohu č. 1 k zápisnici. 

 

Uznesenie č. 196/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

berie na vedomie  

kontrolu plnenia uznesení. 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora 

proti: 0   

zdržali sa: 0 

 

Na návrh hlavnej kontrolórky obce dal starosta hlasovať za zrušenie  uznesenia č. 157/2022/OZ 

a č. 174/2022/OZ.  

  

Uznesenie č. 197/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

ruší 

Uznesenie č. 157/2022/OZ.  

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora 

proti: 0   

zdržali sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 198/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

ruší 

Uznesenie č. 174/2022/OZ  

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0 

zdržali sa: 0 
 

Poslanec Ján Brezovák sa spýtal ohľadom schválených finančných prostriedkov v rozpočte na 

výstavbu chodníka na cintorín.  Navrhnutých bolo 15 000, € a  v rozpočte máme schválené len 

5000 €.  

Starosta informoval poslancov, že momentálne sme nemohli prideliť na chodník vyššiu sumu 

finančných prostriedkov, ale v priebehu roka je možné s položkami v rozpočte pracovať 

a upravovať ich. 
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Bod č. 4.  Schválenie návrhu štatútu obce Bošáca 

  

Podklady dostali poslanci spolu s pozvánkou a starosta sa spýtal, či má niekto z poslancov ešte 

nejakú pripomienku. 

 

Uznesenie č. 198/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

a) prerokovalo pripomienky k  

návrhu  Štatútu obce Bošáca 

b) schvaľuje  

Štatút obce Bošáca. 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora  

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

 

Bod č. 5.  - Schválenie komisií 

 

Starosta dal slovo poslankyni Mgr. Martine Hulínkovej, ktorá prečítala návrh na zriadenie 

komisí, ktoré sa budú schvaľovať. 

Starosta sa spýtal poslancov, či má niekto z poslancov pripomienku k tomuto bodu. 

Poslanec Ján Brezovák vzniesol pripomienku – chcel sa stať členom finančnej komisie. 

Starosta dal hlasovať za pozmeňujúci návrh k členom Komisie pre financie, rozpočet a dotácie. 

 

Uznesenie č. 199/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

schvaľuje 

pozmeňujúci návrh poslanca Jána Brezováka k členom finančnej komisie. 

Hlasovanie: 

za: Ján Brezovák, PaeaDr.  Daniel Bradáč Ján Koreň, Drahomír Záhora 

proti: Mgr. Martina Hulínková  

zdržali sa:  Ing. Martin Adámať, Adela Bujnová, Tatiana Helíková, Eva Macejková 

 

1. Komisie pre financie, rozpočet a dotácie 

Starosta dal hlasovať za zriadenie Komisie pre financie, rozpočet a dotácie. 

 

Uznesenie č. 200/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

zriaďuje Komisiu pre financie, rozpočet a dotácie. 
 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana Helíková, Mgr. 

Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora 

proti:    

zdržali sa: Ján Brezovák 
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Starosta dal hlasovať za náplň práce Komisie pre financie, rozpočet a dotácie. 

 

Uznesenie č. 201/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

a) určuje náplň práce Komisie pre financie, rozpočet a dotácie: 

1. zaoberá sa kontrolou nakladania s obecnými financiami, majetkom obce, rozpočtom 

a spôsobom získavania finančných prostriedkov formou dotácií a grantov 

2. prerokováva a podieľa sa na príprave návrhu rozpočtu obce vrátane  rozpočtových 

organizácií na príslušný rozpočtový rok,  

3. vyjadruje sa k návrhom zmien rozpočtu obce vrátane rozpočtových organizácií na 

príslušný rozpočtový rok, 

4. hodnotí rozpočtové hospodárenie obce a navrhuje opatrenia v oblasti hospodárenia, 

5. hodnotí a podieľa sa na príprave všeobecne záväzných nariadení obce v oblasti 

svojho pôsobenia 

6. hodnotí a podieľa sa na príprave zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

a s tým súvisiacich smerníc 

7. hodnotí a podieľa sa na príprave cenníkov služieb poskytovaných obcou 

8. prerokováva a podáva vyjadrenia k záverečnému účtu 

9. prerokováva a podáva stanovisko k investičným zámerom obce, 

10. posudzuje žiadosti na kúpu, odpredaj, prenájom nehnuteľností a hmotného majetku 

obce a posudzuje žiadosti o dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN 

11. sleduje možnosti získania dotácií pre obec a podieľa sa na príprave príslušných 

materiálov a žiadostí 

12. navrhuje spôsoby získavania finančných zdrojov na investičnú činnosť v obci 

13. podieľa sa na tvorbe strategických dokumentov obce 

14. predkladá stanoviská k materiálom prerokovávaných v obecnom zastupiteľstve v 

oblasti svojej pôsobnosti 

15. upozorňuje  na nedostatky, ktoré zistí v oblasti svojho pôsobenia a iniciatívne 

prispieva k ich odstráneniu. 

16. v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými 

komisiami obecného zastupiteľstva, 

17. plní aj ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva 
 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana Helíková, Mgr. 

Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora 

proti:    

zdržali sa: Ján Brezovák 
 

 

Starosta dal hlasovať za predsedov a členov Komisie pre financie, rozpočet a dotácie. 

Uznesenie č. 202/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

b) volí: 

1. predsedu Komisie pre financie, rozpočet a dotácie: Mgr. Martina Hulínková 
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2. členov Komisie pre financie, rozpočet a dotácie: Ing. Martin Adámať, Bc. Ingrida 

Pöštenyi, Ing. Jaroslav Struhár, Radoslava Štrbková   

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, , Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana Helíková, Mgr. 

Martina Hulínková, , Eva Macejková, Drahomír Záhora  

proti: Ing. Ján Koreň  

zdržali sa: Ján Brezovák 

 

2- Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti 

Starosta dal hlasovať za zriadenie komisie zdravotnej starostlivosti 

 

Uznesenie č. 203/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

a) zriaďuje Komisiu sociálnej a zdravotnej starostlivosti 
 

Hlasovanie: 

za: : Ing. Martin Adámať, , Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana Helíková, Mgr. 

Martina Hulínková,Ing. Ján Koreň , Eva Macejková,  

proti: 0   

zdržali sa:  Drahomír Záhora 

 

 

Starosta dal hlasovať za náplň práce Komisiu sociálnej a zdravotnej starostlivosti. 
 

Uznesenie č. 204/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

b) určuje náplň práce Komisiu sociálnej a zdravotnej starostlivosti: 

1. zaoberá sa a rieši sociálnu a zdravotnícku problematiku občanov obce 

2. navrhuje a predkladá stanoviská k návrhom koncepcie rozvoja obce (investičné 

zámery) v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a opatrovateľskej 

služby na území obce, 

3. vo svojej práci spolupracuje so záujmovými združeniami obyvateľov obce, 

organizáciami, klubmi a nadáciami orientujúcimi sa na zdravotnícku, sociálnu 

a charitatívnu činnosť, 

4. predkladá stanoviská k návrhu rozpočtu na zabezpečenie úloh obce najmä v oblasti 

sociálnej a zdravotnej pomoci, 

5. posudzuje a podieľa sa na tvorbe všeobecne záväzných nariadení obce v oblasti 

sociálnej a zdravotnej starostlivosti , 

6. posudzuje a dáva svoje stanoviská k požiadavkám na sociálnu výpomoc občanom 

v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce, 

7. predkladá obecnému zastupiteľstvu podnety a návrhy na riešenie problémov vo 

svojej pôsobnosti, 

8. upozorňuje  na nedostatky, ktoré zistí v oblasti svojho pôsobenia a iniciatívne 

prispieva k ich odstráneniu, 

9. v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými 

komisiami obecného zastupiteľstva, 

10. plní aj ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva. 
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Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková,  

proti:    

zdržali sa: Drahomír Záhora   
 

Starosta dal hlasovať za zvolenie predsedu a členov Komisie sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti. 

 

Uznesenie č. 205/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci 
 

c) volí: 

1. predsedu Komisie sociálnej a zdravotnej starostlivosti: MUDr. Renáta Ráclavská 

2. členov Komisie sociálnej a zdravotnej starostlivosti: Mgr. Martina Hulínková,  Zlata 

Helíková 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková,  

proti:    

zdržali sa:  Drahomír Záhora   
 

 

3. Komisia pre životné prostredie a starostlivosť o verejné priestranstvá 

Starosta dal hlasovať za zriadenie komisie pre životné prostredie a starostlivosť o verené 

priestranstvá. 

 

Uznesenie č. 206/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

a) zriaďuje Komisiu pre životné prostredie a starostlivosť o verejné priestranstvá. 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora  

proti: 0   

zdržali sa:0 
 

 

Starosta dal hlasovať za náplň práce komisie pre životné prostredie a starostlivosť o verené 

priestranstvá. 

 

Uznesenie č. 207/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

b) určuje náplň práce Komisie pre životné prostredie a starostlivosť o verejné 

priestranstvá: 

1. spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, spolupôsobí pri správe a 

údržbe zelene a verejných priestranstiev 

2. kontroluje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v 

obci 

3. posudzuje a podieľa sa na tvorbe všeobecne záväzných nariadení obce v oblasti 

životného prostredia, odpadov a starostlivosti o verejné priestranstvá 
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4. podieľa sa na vypracovaní koncepcie starostlivosti o zeleň v obci 

5. hodnotí  pracovné návrhy a projekty sadovníckych úprav na verejných 

priestranstvách a k ich realizácii 

6. predkladá stanoviská k materiálom prerokovávaných v obecnom zastupiteľstve v 

oblasti svojej pôsobnosti 

7. podieľa sa na tvorbe strategických dokumentov obce v oblasti životného prostredia 

a starostlivosti o verejné priestranstvá. 

8. upozorňuje  na nedostatky, ktoré zistí v oblasti svojho pôsobenia a iniciatívne 

prispieva k ich odstráneniu. 

9. v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými 

komisiami obecného zastupiteľstva, 

10. plní aj ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva. 
 

Hlasovanie: 

Za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0   

zdržali sa: 0 

 

Starosta dal hlasovať za predsedu a členov  komisie pre životné prostredie a starostlivosť 

o verené priestranstvá. 

 

Uznesenie č. 208/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošác 

c) volí 

1. predsedu Komisie pre životné prostredie a starostlivosť o verejné priestranstvá: 

PaedDr. Daniel Bradáč 

2. členov Komisie pre životné prostredie a starostlivosť o verejné priestranstvá: Tatiana 

Helíková, Eva Macejková, Martin Viazanko, Branislav Moňok, Ján Brezovák 

 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0   

zdržali sa:0 

 

 

 

4. Komisia pre ochranu verejného poriadku 

Starosta dal hlasovať za zriadenie Komisie verejného poriadku. 

 

Uznesenie č. 209/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

zriaďuje Komisiu pre ochranu verejného poriadku 
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Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora    

proti: 0   

zdržali sa:0 

 

Starosta dal hlasovať za náplň práce  Komisie verejného poriadku. 

 

 

Uznesenie č. 210/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

a) určuje náplň práce Komisie pre ochranu verejného poriadku: 

1. prerokováva podnety na ochranu majetku obce a občanov na zabezpečenie poriadku, 

čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných 

miestach 

2. podieľa sa na tvorbe VZN v oblasti verejného poriadku, ochrany majetku, 

bezpečnosti na miestnych komunikáciách 

3. vyhodnocuje úroveň ochrany osôb, zdravia a majetku z pohľadu povinností, ktoré 

obciam ukladá zákon a navrhuje opatrenia 

4. spolupodieľa sa na dodržiavani verejného poriadku pri kultúrnych a športových 

podujatiach organizovaných obcou 

5. navrhuje a presadzuje realizáciu programov prevencie negatívnych javov 

6. predkladá stanoviská k materiálom prerokovávaných v obecnom zastupiteľstve v 

oblasti svojej pôsobnosti 

7. upozorňuje  na nedostatky, ktoré zistí v oblasti svojho pôsobenia a iniciatívne 

prispieva k ich odstráneniu. 

8. v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými komisiami 

obecného zastupiteľstva, 

9. plní aj ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora    

proti: 0   
zdržali sa: 0 
 
 

Starosta dal hlasovať za predsedu a členov Komisie verejného poriadku. 
 

Uznesenie č. 211/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci 

b) volí 

1. predsedu Komisie pre ochranu verejného poriadku: Marián Mitánek 

2. členov Komisie pre ochranu verejného poriadku: Andrej Krivý,  Drahomír Záhora, 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0   

zdržali sa:0 
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5. Komisia kultúry, športu a vzdelávania 

Starosta dal hlasovať za zriadenie Komisie kultúry, športu a vzdelávania.. 

 

Uznesenie č. 212/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

zriaďuje Komisiu kultúry, športu a vzdelávania. 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0   

zdržali sa:0 
 

 

Starosta dal hlasovať za náplň práce Komisie kultúry, športu a vzdelávania. 
 

Uznesenie č. 213/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci: 

a) určuje náplň práce Komisie kultúry, športu a vzdelávania: 

1. v súčinnosti so záujmovými organizáciami a vzdelávacími inštitúciami,   zostavuje 

a aktualizuje kalendár podujatí organizovaných v oblasti kultúry, športu a 

vzdelávania 

2. v spolupráci s obecným úradom a so záujmovými združeniami obce  pripravuje a 

organizačne zabezpečuje významné kultúrne, športové a spoločenské podujatia 

3. predkladá a tvorí rozpočet kultúrnych. športových a spoločenských podujatí 

organizovaných obcou 

4. predkladá stanoviská k návrhu rozpočtu na zabezpečenie úloh obce v oblasti 

kultúry, športu a vzdelávania 

5. posudzuje a podieľa sa na tvorbe všeobecne záväzných nariadení obce, smerníc a 

materiálov v oblasti kultúry, športu a vzdelávania  

6. spolupracuje so školskými a predškolskými zariadeniami, radami škôl, za účelom 

skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu 

7. vyjadruje sa k zrušeniu a zriaďovaniu škôl a školských zariadení v obci 

8. kontroluje stav kultúrnych, športových a vzdelávacích zariadení v obci 

9. sleduje na území obce vytváranie možností pre výstavbu a prevádzku kultúrnych, 

športových a vzdelávacích zariadení 

10. podieľa sa na tvorbe strategických dokumentov obce v oblasti kultúry, športu 

a vzdelávania  

11. predkladá stanoviská k materiálom prerokovávaných v obecnom zastupiteľstve 

v oblasti svojej pôsobnosti 

12. vytvára vhodné podmienky pre propagačnú činnosť, ktorá prispieva k rozvoju obce 

ako celku 

13. upozorňuje  na nedostatky, ktoré zistí v oblasti svojho pôsobenia a iniciatívne 

prispieva k ich odstráneniu. 
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14. v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými 

komisiami obecného zastupiteľstva, 

15. plní aj ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0   

zdržali sa: 0 
 

 

Starosta dal hlasovať za predsedu a členov  Komisie kultúry, športu a vzdelávania. 

 

Uznesenie č. 214/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci 

b) volí 

1. predsedu Komisie kultúry, športu a vzdelávania: Tatiana Helíková 

2. členov Komisie kultúry, športu a vzdelávania: Karolína Adamovicová, PaedDr. 

Daniel Bradáč, Matúš Bujna, Adela Bujnová, Ján Brezovák, Tatiana Gavendová, 

Miroslava Kozicová, Eva Macejková, Ivan Markech, , Jarmila Zámečníková,  

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0   

zdržali sa:0 

 

 

 

6. Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja 

Starosta dal hlasovať za zriadenie Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja. 

 

Uznesenie č.215 /2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci:  

zriaďuje Komisiu výstavby, územného plánovania a rozvoja, 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0 

zdržal sa : 0 
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Starosta dal hlasovať za náplň práce  Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja. 

 

Uznesenie č. 216/2022/OZ 

b) určuje náplň práce Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja, kde komisia 

vykonáva nasledovné činnosti:  

1. prijíma stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ, ktoré sa týkajú výstavby v 

obci, územného plánovania a rozvoja obce,  

2. vyjadruje sa k návrhom zmlúv na prípravu a realizáciu stavebných projektov obce 

3. predkladá stanoviská k návrhom na zmeny a doplnky územného plánu, k návrhom 

územného plánu zón obce, k zabezpečovaným územno-plánovacím podkladom,  

4. prerokúva investičné zámery obce a podieľa sa na tvorbe VZN v oblasti výstavby, 

územného plánovania a rozvoja obce, 

5. vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce a k jej stavebným zámerom a odporúča OZ 

prioritné projekty, 

6. vyjadruje sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, 

verejných priestranstiev a správy nehnuteľností, ktoré sú v majetku obce, 

7. vyjadruje sa k sťažnostiam, týkajúcich sa stavebného rozvoja obce, nakladania s 

nehnuteľným majetkom obce,  

8. vyjadruje sa k územno-plánovacej, príp. aj k stavebnej dokumentácii iných 

subjektov v prípadoch, keď je obec Bošáca účastníkom konania, 

9. spracúva a predkladá stanoviská k návrhom na riešenie bytovej výstavby obce 

10. posudzuje žiadosti na kúpu, odpredaj a prenájom nehnuteľností v majetku obce,  

11. sleduje možnosti získania dotácií pre obec a podieľa sa na príprave príslušných 

materiálov a žiadostí, 

12. upozorňuje na nedostatky, ktoré zistí v oblasti svojho pôsobenia a iniciatívne 

prispieva k ich odstráneniu,  

13. v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s ostatnými 

komisiami obecného zastupiteľstva, 

14. plní aj ostatné úlohy, ktoré sú udelené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti:0 

zdržal sa: 0   

 

Starosta dal hlasovať za predsedu a členov  Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja. 

 

Uznesenie č. 217/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci 

volí 

1. za predsedu Komisie výstavby, územného plánovanie a rozvoja: Ing. Martina Adámaťa  

2. za členov Komisie výstavby, územného plánovanie a rozvoja: Jána Brezováka, Matúša 

Bujnu, Ing. Dušana Helíka, Mariána Kopunca ml. a Ing. Jána Koreňa 
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Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0 

zdržala sa: 0 

 

Bod č. 6.  Pripomienky a žiadosti občanov 

 

Starosta sa spýtal občanov, ktorí boli prítomní na zasadnutí OZ, či má niekto z nich nejakú 

pripomienku? Nebola vznesená žiadna pripomienka od občanov. 

- Poslanec Ján Brezovák sa spýtal za neprítomnú pani Ing. Ľudmilu  Radošovú, či by 

nebolo možné, aby sa plánovaná akcia na nedeľu 18.12.2022 pod názvom  Ozveny 

vianočných tradícií  nemohla konať  v KD Bošáca. 

Do zápisnice  -  žiadosť bola poslancami prerokovaná, ale neschválená. 

 

 

Bod č. 7. Žiadosti FO-PO  

 

Starosta informoval poslancov, že z dôvodu úmrtia pani Janky Miklánkovej sa uvoľnil 

jednoizbový byt v bytovom dome č. 356. Po preverení poradovníka žiadosti o pridelenie 

nájomného bytu, bola prvá žiadateľka pani Daniela Krivá, Bošáca č. 38. Starosta požiadal 

poslancov, aby sa vyjadrili k tomuto bodu. 

 

 

Uznesenie č.218/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci   

schvaľuje  

prenájom bytu č. 9 v bytovom dome 356 pre p. Daniela  Krivá , Bošáca č. 38 od 1.1.2023 – 

30.06.2025. 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0   

zdržali sa: 0 

 

Starosta informoval poslancov o žiadosti pani Zuzany Gášparovej, Bošáca č. 255 o pridelenie 

nájomného trojizbového bytu v bytovom dome č. 255. 

 

Do zápisnice  -  žiadosť bola poslancami prerokovaná a zaradená do poradovníka. 

 

 

Starosta informoval poslancov o žiadosti pána Vladimíra Ondráška, Bošáca 328. Žiadosť 

prečítal a informoval poslancov o ďalšom postupe. Po prerokovaní žiadosti dal starosta 

hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č.219/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

berie na vedomie  
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žiadosť p. Vladimíra Ondráška, Bošáca 328, o umiestnenie dopravnej značky pred RD. 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0   

zdržali sa: 0 

 

 

Starosta informoval poslancov o sťažnosti ktorá bola doručená na Ocú na p. Hoštáka Štefana. 

Prečítal ju poslancom a predložil poslancom aj fotografie, ktoré boli k sťažnosti priložené. Po 

prerokovaní tejto sťažnosti dal starosta hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č.220/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

postupuje 

sťažnosť do komisie verejného poriadku. 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0   

zdržali sa: 0 

 

 

Bod č. 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK 

 

Podklady k tomuto bodu dostali poslanci spolu s pozvánkou. Starosta vyzval hlavnú 

kontrolórku, aby sa vyjadrila k tomuto bodu. Starosta sa spýtal poslancov či chcú poslanci niečo 

doplniť do plánu HK. 

- Poslanec Ján Brezovák sa spýtal hlavnej kontrolórky, koľko hrobových miest nemáme 

ešte zaplatených. 

- Hlavná kontrolórka odpovedal, že po vykonaní kontroly bude poslancov informovať 
 
 

Uznesenie č.221/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok roka  2023. 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0   

zdržali sa: 0 
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Bod č. 9. Majetkové prevody  

Starosta informoval poslancov o skutočnosti, že pani Zuzana Božíková rod. Juráčková 

bezodplatne daruje obci následné pozemky, v ktorých je obec Bošáca podielnikom. 

- Podklady a návrhy uznesení sú doplnené od p. Krajčovej 

Uznesenie č. 222/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca 

schvaľuje  

bezodplatné nadobudnutie nehnuteľností v katastrálnom území Bošáca v podiele 1/560: 

- pozemku registra C parcelné číslo 451, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 249 m2  

- pozemku registra C parcelné číslo 452, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 112 m2 

- pozemku registra C parcelné číslo 449/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 238 m2 

- pozemku registra C parcelné číslo 449/3, záhrada, o výmere 923 m2 

 

od vlastníka Zuzana Božíková, rodená Juráčková, narodená 02.04.1958, Horné Motešice 97, 

913 26 Motešice                                                                                                
 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0  

zdržali sa: 0 

 

Starosta informoval poslancov o potrebe zrušenia uznesenia  č. 171 /2022/OZ,  nakoľko  

manželia Peter a Denisa Breznický majú zrušené BSM a pozemok bude kupovať len p. Denisa 

Breznická. 

 

 

Uznesenie č. 223 /2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

ruší  

 

Uznesenie č.  171/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje  

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

a doplnkov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Bošáca predaj 

majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Bošáca, a to: 

- pozemku registra C KN parcelné číslo 14939/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171 m² 

vytvoreného geometrickým plánom vyhotoveným Ing. Vladimírom Hrončekom z pozemku 

registra C KN parcelné číslo 14939/1, ostatná plocha o výmere 797 m² vo vlastníctve Obce 

Bošáca v podiele 1/1 

v prospech: Peter Breznický, rodený Breznický, narodený 19.06.1977, trvalý pobyt Bošáca 34, 

913 07 Bošáca a manželka Denisa Breznická, rodená Paučinová, narodená 19.07.1980, trvalý 

pobyt Bošáca 13, 913 07 Bošáca do BSM v podiele 1/1 za cenu 5,- €/m² v celkovej výmere 171 

m² a celkovej sume 855,- € (osemstopäťdesiatpäť eur) 

 

dôvod hodný osobitného zreteľa: 
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− obec daný pozemok nevyužíva a nepotrebuje ho na plnenie svojich úloh, vzhľadom na 

jeho polohu je nevyužiteľný pre iných užívateľov 

− pozemok nie je upravený na pôvodný účel využitia 

− obec danou kúpou následne získa od kupujúcej pozemok pre rozšírenie miestnej 

komunikácie a vytvorenie chodníka pre peších. 

       

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti:  0  

zdržali sa: 0 

 

Následne dal starosta  schváliť nové uznesenie. 

 

Uznesenie č. 224 /2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje  

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

a doplnkov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Bošáca predaj 

majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Bošáca, a to: 

- pozemku registra C KN parcelné číslo 14939/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 171 m² 

vytvoreného geometrickým plánom vyhotoveným Ing. Vladimírom Hrončekom z pozemku 

registra C KN parcelné číslo 14939/1, ostatná plocha o výmere 797 m² vo vlastníctve Obce 

Bošáca v podiele 1/1 

v prospech: Denisa Breznická, rodená Paučinová, narodená 19.07.1980, trvalý pobyt Bošáca 

13, 913 07 Bošáca v podiele 1/1 za cenu 5,- €/m² v celkovej výmere 171 m² a celkovej sume 

855,- € (osemstopäťdesiatpäť eur). 

 

dôvod hodný osobitného zreteľa: 

− obec daný pozemok nevyužíva a nepotrebuje ho na plnenie svojich úloh, vzhľadom na 

jeho polohu je nevyužiteľný pre iných užívateľov 

− pozemok nie je upravený na pôvodný účel využitia 

− obec danou kúpou následne získa od kupujúcej pozemok pre rozšírenie miestnej 

komunikácie a vytvorenie chodníka pre peších 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0   

zdržali sa: 0 
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Bod č. 10 Zmena rozpočtu obce Bošáca k 15.12.2022 

Starosta vyzval ekonómku obce, aby sa vyjadrila k tomuto bodu. Ekonómka vysvetlila 

poslancom, že veľa položiek v rozpočte bolo prečerpaných a bola potrebné vykonať úpravu 

v rámci ekonomickej klasifikácie. 

Uznesenie č. 225/2022/OZ 

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

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

zmenu rozpočtu Obce Bošáca a ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera  Bošáca  rozpočtovým opatrením č. 

RO5 a RO4 k 15.12.2022.  

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Eva Macejková, Drahomír Záhora   

proti: 0   

zdržali sa: Ing. Ján Koreň 

 

Bod č. 11 – Správa HK obce k návrhu rozpočtu obce Bošáca 

Starosta dal slovo hlavnej kontrolórke obce aby sa vyjadrila k tomuto bodu. Hlavná kontrolórka 

skonštatovala, že návrh rozpočtu bol spracovaný v zmysle opatrenia ministerstva financií SR 

a taktiež v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Bol vypracovaný na trojročné 

obdobie bez programovej štruktúry na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Bol 

zverejnený v zákonnej lehote 15 dní. Bežný rozpočet na rok 2023 je zostavený ako prebytkový. 

S prebytkom vo výške 40 647,00 €. Hlavná kontrolórka odporučila Obecnému zastupiteľstvu 

v Bošáci návrh rozpočtu schváliť. 

 

Uznesenie č.226/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci 

berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na r.  2023 a r. 2024-2025. 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora    

proti:  0   

zdržali sa: 0 

 

Bod č. 12 – Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2023  

 

- Poslanec Ing. Ján Koreň sa spýtal na finančné príspevky divadelného súboru Rozmarín 

a dotácia Juraj Moško – Zabudišovská časovka. 

- Poslankyňa Mgr. Martina Hulínková odpovedala, že finančné prostriedky divadelný  

súbor Rozmarín nedostáva do rúk,  ale nakúpi sa materiál  - napr. kroje a tie sa stávajú 

majetkom obce, ale pre potreby divadelného súboru.  

- Juraj Moško – Zabudišovská časovka dostáva príspevok na základe vyúčtovania. 
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- Hlavná kontrolórka informovala že na základe VZN o dotáciách sa poskytuje dotácia 

organizáciám ktoré majú IČO, lebo spĺňajú požiadavky na poskytnutie dotácie. 

- Do zápisnice  -  VZN o dotáciách je potrebné rozdeliť dotácie a príspevky. 

- Poslanec Ing. Ján Koreň sa spýtal, prečo máme v rozpočte takú vysokú sumu na 

uloženie odpadu. 

- Starosta odpovedal, že nám bolo oficiálne avizované enormné navyšovanie cien za 

uskladnenie odpadu. 

- Poslankyňa Mgr. Martina Hulínková požiadala poslancov a predsedov komisií aby 

predložili podklady a plány na získanie financií z plánu obnovy dediny. 

- Poslanec Ing. Ján Koreň sa spýtal, prečo máme v rozpočte  finančné prostriedky na 

projektovú dokumentáciu. 

- Starosta odpovedal, že potrebujeme mať pripravené projektové dokumentácie na 

riešenie projektov. 

- Poslanec Ing. Ján Koreň pripomenul, že najhlavnejšou prioritou obce by mala byť 

kanalizácia. 

 

  

Uznesenie č.227/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci 

a) schvaľuje  

 zostavenie a predkladanie rozpočtu obce  na roky 2023 - 2025  bez  programovej štruktúry 

b) schvaľuje  

 rozpočet  na r. 2023 s celkovými príjmami vo výške 2 846 967 € a s celkovými výdavkami vo 

výške 2 846 967 €. 

c) berie na vedomie  

 rozpočet na rok 2024 a rok 2025 

 d.) poveruje starostu obce v zmysle § 11 ods.4 písm.b.) zákona 369/1990 Zb. vykonávať 

zmeny rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka 2023 rozpočtovými opatreniami v zmysle 

§ 14 ods. 2 písm. a). b) Zákona č. 583/2004 Z.z., pričom každé rozpočtové opatrenie môže byť 

do výšky 1 000 €  (slovom jeden tisíc Eur ). Uvedená právomoc sa týka bežného a kapitálového 

rozpočtu. 

Hlasovanie:  

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň Eva Macejková, Drahomír Záhora    

proti:  0   

zdržali sa: 0 

 

Starosta skonštatoval, že rozpočet na rok 2023 bol schválený. 

 

Bod č. 13 – Schválenie návrhu VZN 3/2022 o miestnom poplatku za KO a DSO 

- Poslanec Ján Koreň sa spýtal, či boli zaslané správne podklady na schválenie návrhu 

VZN 3/2022 o miestnom poplatku. Po prediskutovaní tohoto bodu pristúpili poslanci 

k hlasovaniu. 
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Uznesenie č. 228/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

a) prerokovalo pripomienky k  

návrhu Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2022 miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Bošáca   

b) schvaľuje  

VZN č. 3/2022 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Bošáca. 

Hlasovanie: 

za:  Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Eva Macejková, Drahomír Záhora    

proti: 0   

zdržali sa: Ing. Ján Koreň 

 

Bod č. 14 – Schválenie návrhu VZN 4/2022 škola financovanie 

Podklady k tomuto bodu dostali poslanci spolu s pozvánkou. 

Starosta sa spýtal poslancov či majú nejaké pripomienky k tomuto bodu okrem pripomienok 

ktoré boli zapracované  v návrhu. 

 

Uznesenie č. 229/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

a) prerokovalo  pripomienky k 

návrhu Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2022  o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bošáca 

b) schvaľuje  

VZN č. 4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bošáca. 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková,Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora    

proti: 0    

zdržali sa: 0 

 

Bod č. 15- Schválenie návrhu VZN 5/2022 mesačné príspevky ZŠ a MŠ, ŠKD, ZUŠ 

Podklady k tomuto bodu dostali poslanci spolu s pozvánkou. 

Starosta sa spýtal poslancov či majú nejakú pripomienku k tomuto bodu. 

 

Uznesenie č. 230/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

a) prerokovalo pripomienky k 

návrhu Všeobecného záväzného nariadenia č. 5/2022  o výške mesačného príspevku na 

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

b) schvaľuje  

VZN č. 5/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl 

a školských zariadení v obci Bošáca. 

Hlasovanie: 

za:  Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková,Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora    
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proti:  0    

zdržali sa: 0 

 

 

Bod č. 16 – Schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ 

- Starosta sa spýtal poslancov či majú nejakú pripomienku k tomuto bodu. 

- Poslanec Ján Brezovák navrhol  zvýšiť odmenu na 20 €. 

- Starosta dal hlasovať pripomienku  poslanca Jána Brezováka. 

 

Uznesenie č. 231/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

a) schvaľuje 

pripomienku p. Jána Brezováka na zvýšenie odmeny poslancov na 20 €. 

Hlasovanie: 

za: Ján Brezovák, Ján Koreň, Drahomír Záhora  

proti: Ing. Martin Adámať, Adela Bujnová, Tatiana Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Eva 

Macejková,  

zdržali sa: PaeaDr. Daniel Bradáč 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 232/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

b) prerokovalo pripomienky k návrhu 

zásad odmeňovania poslancov OZ Bošáca 

c) schvaľuje 

zásady odmeňovania poslancov OZ Bošáca. 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora    

proti: 0  

zdržali sa: 0 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Bod č. 17 – Schválenie návrhu plánu zasadnutí OZ na rok 2023 

 

Starosta informoval, že plán rokovania  obecného zastupiteľstva bol určený na štvrtky, nakoľko 

tento deň vyhovuje viacerým poslancom. 

Poslanec Ján Brezovák navrhol, aby zasadnutia boli zvolávané častejšie. 

Starosta odpovedal, že ak bude potreba rokovať, zvolá mimoriadne zasadnutie OZ. 

 

 

 

Uznesenie č. 233/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje  

plán rokovania obecného zastupiteľstva na rok 2023 nasledovne:   
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- 23.02.2023 

- 27.04.2023 

- 15.06.2023 

- 03.08.2023 

- 26.10.2023 

- 14.12.2023  

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková,Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora    

proti: 0   

zdržali sa: 0 

 

 
Bod č. 18 -  Rôzne   

 

 

1/8  Zrušiť členstvo Mgr. Daniela Juráčka v Rade školy a doplniť člena.. 

Starosta informoval o potrebe zrušenia členstva v Rade školy pre bývalého starostu  

Mgr. Daniela Juráčka. Navrhol doplniť poslankyňu Tatianu Helíkovú. 

Následne informoval o zmene, ktorá nastane v ZŠ s MŠ po spojení sa zo ZUŠ. Zmena by mala 

nastať od 1.1.2023. 

 

Uznesenie č. 234/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

a) ruší  

členstvo v Rade školy  pánovi Mgr. Danielovi Juráčkovi 

b) schvaľuje 

člena do rady školy Tatianu Helíkovú. 
 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana Helíková, Mgr. 

Martina Hulínková,  Eva Macejková, Drahomír Záhora    

proti:    

zdržali sa: Ján Brezovák,  Ing. Ján Koreň 

 

2/8 Preplatenie dovolenky - Mgr. Daniel Juráček – 12 dní 

Starosta navrhol schváliť uznesenie. 

Hlavná kontrolórka informovala, že bývalý starosta už nie je v pracovnom pomere a je jediná 

možnosť prihlásiť ho na jeden deň do sociálnej poisťovne a vyplatiť ho.  

 

 

 

Uznesenie č. 235/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

schvaľuje 

preplatenie dovolenky bývalému starostovi obce Mgr. Danielovi Juráčkovi za rok 2022 v počte 

12 dní. 
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Hlasovanie: 

za:  PaeaDr. Daniel Bradáč, Ján Brezovák Ing. Ján Koreň,  Drahomír Záhora,   

proti: Ing. Martin Adámať, Adela Bujnová, Tatiana Helíková, Martina Hulínková,  Eva 

Macejková,   

zdržali sa: 0 

 

 

 

3/8 Informácia o potrebe schválenie 5% spoluúčasť  vo výške 1 235,00 € Odpadové 

hospodárstvo. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.  

 

Uznesenie č. 236/2022/OZ 

Obecné zastupiteľstvo v Bošáci  

a)schvaľuje 

finančné prostriedky vo výške 1 235 € ako  spoluúčasť na  projekt „ Rozvoj odpadového 

a obehového hospodárstva v Bošáci“-. Finančné prostriedky budú čerpané z rezervného fondu 

Hlasovanie: 

za: Ing. Martin Adámať, Ján Brezovák, Adela Bujnová, PaeaDr. Daniel Bradáč, Tatiana 

Helíková, Mgr. Martina Hulínková, Ing. Ján Koreň, Eva Macejková, Drahomír Záhora    

proti: 0   

zdržali sa: 0 

 

3/9 Informácia o zmluve – Zuzana Zámečníková / Obec Bošáca 

 

- Starosta informoval poslancov o existujúcej zmluve uzatvorenej v roku 2017 medzi 

Obcou Bošáca a Zuzanou Zámečníkovou a jej podmienkach.  Zmluvu prečítal. 

Z uvedeného v zmluve nám vyplýva vyplatiť sumu 10 000 €. Menovanej Zuzane Zámečníkovej 

nebol pridelený sľúbený byt. Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie., nakoľko pani 

Zámečníková žiada o ukončenie tejto veci. 

- Starosta informoval o jeho prvých dvoch týždňoch vo funkcii.  

- Riešil ZUŠ a  strechu na Zabudišovej  

- Riešil kompostáreň, ktorej projekt treba ukončiť v roku 2023. Bolo vyhlásené VO do  

ktorého sa  nikto neprihlásil a musíme vyhlásiť nové VO. Požiadal poslanca Ing. Jána 

Koreňa, aby zistil, či máme platné stavebné povolenie na kompostáreň. Váha je 

zaplatená, ale vznikol nám problém, lebo na nej treba dorobiť  rošty a na to  je potrebné 

vyčleniť zhruba 1560, EUR  bez DPH. Hygienizačný kontajner a miešací rezací stroj je 

zaplatený. 

- Starosta požiadal poslanca Ing. Jána Koreňa, či by mohol byť členom v komisii pre VO. 

- Starosta požiadal poslankyňu Mgr. Martinu Hulínkovú, aby oboznámila poslancov 

s rozpracovanými projektami 

- Učebne škola 28.11.2022 mal byť projekt ukončený ale zatiaľ nie je.  

- Wifi pre teba - rozpracovaný 

- Starosta informoval o projekte Energetický audit -  dnes boli doručené projekty 

a následne budeme žiadať o platbu. 
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- Hasičská zbrojnica – musí byť vyfakturovaná do 31.12.2022 – súčasťou jej  

rekonštrukcie je  aj garáž. 

- Stojiská na kontajnery -  termín apríla 2023 

- Detské ihrisko – problém s umiestnením.  Je potrebné nájsť nový priestor, nakoľko 

momentálne určený priestor na jeho umiestnenia je nevyhovujúci. 

- Rozvoj odpadového hospodárstva –  VO do 31.1.2023 a realizácia do mája 2023 

- Starosta poďakoval poslancovi Drahošovi Záhorovi za pomoc pri práci na streche KD 

na Zabudišovej. 

- Ďalej starosta informoval o tom, že určil správcu na KD Zabudišová – pána Jozefa 

Horečného. 

- Požiadal poslancov o pomoc pri hľadaní človeka, ktorého by mohol určiť za správcu 

obecných budov (KD, bytovky, DS, OcÚ) 

- Starosta informoval o skutočnosti, v akom zlom stave sú obecné autá. Ppožiadal 

poslanca Drahoša Záhoru, či by bol ochotný pomôcť pri odhŕňaní snehu v prípade 

intenzívneho  sneženia. 

- PaeaDr. Daniel Bradáč požiadal starostu, či by mohol určiť ešte jedného človeka na 

výbery z banky pre Sociálny podnik. 

- Poslanec Ján Brezovák sa spýtal, či je pódium Sokolovne poistené. 

- Starosta odpovedal, že všetky obecné budovy sú poistené. 

- Poslankyňa Mgr. Martina Hulínková  navrhla, aby opravy obecnej elektriky vykonávali 

certifikovaný odborníci. 

- Poslanec Ján Brezovák sa spýtal, čo sa plánuje s budovou bývalého kaderníctva. 

- Starosta odpovedal, že budovu ponúkneme na prenájom. 

- Poslanec Ján Brezovák navrhol – vymeniť svietidlá v KD za úsporné 

- Starosta odpovedal, že to budeme riešiť cez projekt obnovy dediny. 

- Poslanec Drahomír Záhora sa informoval ohľadom zberu kuchynského odpadu. 

- Starosta odpovedal, že budem to riešiť v priebehu budúceho roka, nakoľko zavedenie 

tohto zberu vyžaduje zvýšené výdavky ma materiálno technické zabezpečenie. 

- Starosta chcel pozvať poslancov na akcie, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch to je 

Vianočný koncert v KD, výstava betlehemov v KD a Ozveny Vianočných tradící na 

námestí. 

- Poslankyňa Táňa Helíková sa spýtala, či sa uskutoční oslava  Silvestra na námestí. 

- Starosta aj poslanci súhlasili.  

- Poslanec Ján Brezovák sa spýtal, či sa bude pokračovať v prácach na kuchyni v KD. 

- Poslankyňa a predsedníčka komisie kultúry a športu pani Tatiana Helíková odpovedala, 

že ak budeme mať na to finančné prostriedky tak určite. 

- Poslanec Ján Brezovák sa spýtal, či budeme kupovať a opravovať parkety v KD. 

- Starosta odpovedal, že parkety musia byť vymenené do 28.1.2023. 

.   
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Bod č. 9  Záver 

 

Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť, poprial príjemný večer a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva  o 20.20 hod. 

 

Zapisovateľka   Overovatelia    Starosta obce 

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

Mgr. Zuzana Poláková  Ing. Martin Adámať   Bc. Jozef Mihala 

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

           Ján Brezovák 

 


