Z Á P I S N I C A
z 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Bošáci

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 4.12.2017 v zasadacej miestnosti
Obecného úradu.
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Program :
1. otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
2. kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze,
3. schválenie VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia,
4. schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
5. schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Nová Bošáca,
6. návrh rozpočtu na rok 2018,
7. úprava rozpočtu,
8. správa hlavného kontrolóra,
9. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra,
10. rôzne,
11. všeobecná diskusia,
12. Záver.
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Žucha. Privítal
prítomných a oboznámil poslancov s programom schôdze. K programu neboli žiadne
pripomienky.

Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

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

Za overovateľov zápisnice určil p. Kabelíka Ivana a Daniela Gelu. Za zapisovateľku
p. Guláňovú.
2. Kontrolu uznesenia z predchádzajúcej schôdze previedol zástupca starostu obce Ing. Peter
Levkovič.
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Uznesenie č. 29/2017
OZ v Novej Bošáci berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcej schôdze
bez pripomienok.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

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

3. Starosta obce predniesol poslancom návrh na schválenie VZN obce Nová Bošáca o určení
výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka
školského zariadenia, ktoré bolo upravené na základe koeficientov zaslaných Ministerstvom
školstva SR.
Uznesenie č. 30/2017
OZ v Novej Bošáci schvaľuje VZN obce Nová Bošáca č. 23/2018 o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

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

4. Starosta obce predniesol poslancom návrh na schválenie VZN obce Nová Bošáca
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh bol spracovaný na základe pripomienok a požiadaviek kontrolórky obce a bol
zosúladený s platnou legislatívou. Poslanci po diskusii k uvedenému návrhu prijali
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 31/2017
VZN obce Nová Bošáca č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

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

5. Starosta obce predniesol poslancom návrh na schválenie VZN obce Nová Bošáca
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová
Bošáca. Poslanci po krátkej diskusii prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 32/2017
VZN obce Nová Bošáca č. 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Nová Bošáca.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

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

6. Účtovníčka obce spolu s kontrolórkou obce predniesli návrh rozpočtu obce Nová Bošáca na
rok 2018. Informovali poslancov o rozpočte na jednotlivých položkách. Návrh rozpočtu je
prílohou zápisnice. Poslanci po krátkej diskusii prijali nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci
a) schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Nová Bošáca na rok 2018,2019 a2020
bez programovej štruktúry,
b) schvaľuje pozmeňujúce návrhy k návrhu rozpočtu obce Nová Bošáca na r. 2018 – 2020,
c) berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Nová
Bošáca na rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu na obdobie 2019 – 2020,
d) schvaľuje rozpočet obce Nová Bošáca na rok 2018 s celkovými príjmami vo výške
1 754 097,63 € a s celkovými výdavkami vo výške 1 754 097,63 €,
e) berie na vedomie rozpočet obce Nová Bošáca na rok 2019 – 2020.
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Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

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

Uznesenie č. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci poveruje starostu obce Nová Bošáca v zmysle
§ 11 ods. 4 pís. b zákona č. 369/1990 Z. z. vykonávať zmeny rozpočtu obce v priebehu
rozpočtového roka 2018 rozpočtovými opatreniami v zmysle § 14 ods. 2 pís. a, b zákona č.
583/2004 Z. z. pričom každé rozpočtové opatrenie môže byť do výšky 3 000,- €. Uvedená
právomoc sa týka bežného a kapitálového rozpočtu.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

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

7. Účtovníčka obce predniesla poslancom návrh na schválenie úpravy rozpočtu na rok 2017.
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schvaľuje tretiu zmenu rozpočtu obce Nová
Bošáca na rok 2017
S celkovými príjmami vo výške 1 756 479,45 €
a s celkovými výdavkami
1 745 096,45 €
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

.............................
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8. Kontrolórka obce na základe plánu kontrolnej činnosti vykonala kontrolu v ZŠ s MŠ Nová
Bošáca. Poslancom predniesla správu o výsledku kontroly, kde pripomienkovala potrebu
vypracovania dodatku k zriaďovacej listine, tiež potrebu zverejnenia interných predpisov,
informovala o nesprávnom určení dotácie na 1 žiaka. Poverila starostu obce k aktualizácii
zriaďovacej listiny formou dodatku.
Uznesenie č. 36/2017
OZ v Novej Bošáci berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

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

9. Kontrolórka obce predniesla poslancom plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Nová Bošáca na 1. polrok 2018, ktorý bude zverejnený na webovom sídle obce. Nakoľko
kontrolórka obce spracováva internú legislatívu a interné predpisy obce nad rámec svojich
kompetencií a na základe jej požiadavky starosta obce predniesol návrh na zvýšenie úväzku
kontrolóra obce. Poslanci OZ po krátkej diskusii a po zvážení faktu, že súčasný úväzok
kontrolóra nedosahuje úroveň v rovnakých obciach počtom obyvateľov prijali nasledovné
uznesenie.
Uznesenie č. 37/2017
OZ v Novej Bošáci schvaľuje úväzok hlavnej kontrolórke obce Nová Bošáca vo
výške 7,5 hodiny týždenne, čo predstavuje 0,2 úväzok.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

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

Starosta obce informoval o nasledovných skutočnostiach:
- vyhlásenie výzvy na ekologický (zberný) dvor, ktorého úlohou by malo byť triedenie
odpadu, v súčasnej dobe sa pripravuje kompletná projektová dokumentácia na územné
a stavebné konanie,
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- vyhlásenie výzvy na rekonštrukciu futbalového ihriska alebo multifunkčného ihriska, je
predpoklad, že nebude možné žiadať o NFP na vybavenie futbalového ihriska, nakoľko nie sú
vysporiadané pozemky, predmet rekonštrukcie bude konzultovaný s funkcionármi TJ Klas,
- vykonáva sa prieskum na nákup stolov a stoličiek do KD, používané stoly a stoličky by sa
presunuli do KD Predpoloma
- potrebe zabezpečiť snežný pluh a rozmetadlo posypu na zimnú údržbu,
- problémy s voľne sa pohybujúcimi býkmi v osade Grúň, viac krát bol upozornený majiteľ
zvierat a v prípade opakovanom voľnom pohybe bude prípad oznámený štátnej veterinárnej
službe a Policajnému zboru,
- nesúhlas Krajského pamiatkového úradu s použitím mramorovej dosky na opravu
pomníkov z 2. svetovej vojny na cintoríne v obci a v osade Grúň, bude potrebné navrhnúť
iné materiály,
- v súvislosti s rekonštrukciou miestneho rozhlasu a zároveň umiestnenia optického kábla na
stĺpy el. vedenia starosta informoval o možnom konflikte som spol. Západoslovenská
distribučná a.s., bude potrebné zistiť viac informácií o možných variantách a čo najskôr vo
veci rozhodnúť,
- potreba vysporiadania pozemku na miestnom cintoríne, ktorý je v správe Slovenského
pozemkového fondu,
- prebieha príprava podkladov pre územné konanie výstavby bytového domu,
- príprava verejného obstarávania na dodávku peliet na vykurovanie,
- príprava podujatia „Vianočné trhy 2017“.
- Základná škola s materskou školou Nová Bošáca požiadala o prevádzku ranného klubu detí,
o ktorú majú záujem 4 deti, poslanci navrhli, aby sa zistili ďalší záujemcovia o prevádzku
ranného klubu detí a tiež navrhli, aby škola vyčíslila mesačné náklady na prevádzku
uvedeného ranného klubu,
- v súvislosti s prevádzkou školy a uzamykaním poslanci po diskusii navrhujú vedeniu školy
uzamykanie školy v čase začiatku vyučovania,
- Základná škola s materskou školou požiadala o dofinancovanie chýbajúcich finančných
prostriedkov na originálne kompetencie za 1-12/2017 vo výške 3 420.-€. Poslanci po krátkej
diskusii prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 38/2017
OZ v Novej Bošáci schvaľuje dofinancovanie chýbajúcich finančných prostriedkov
na originálne kompetencie za 1-12/2017 vo výške 3 420.-€.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

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

- Základná škola s materskou školou požiadala o dofinancovanie chýbajúcich finančných
prostriedkov na prenesené kompetencie za 09-12/2017 vo výške 7 940.-€. Poslanci po krátkej
diskusii prijali nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 39/2017
OZ v Novej Bošáci schvaľuje dofinancovanie chýbajúcich finančných prostriedkov
na prenesené kompetencie za 09-12/2017 vo výške 7 940.-€.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/

Kabelík Ivan

/

Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

/
/
/
/
.............................

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 21.zasadnutie OZ
v Novej Bošáci.

Zapisovateľka:
Overovatelia:
Ing. Ján Žucha
starosta obce
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