Z Á P I S N I C A
z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Bošáci
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 18.4.2018 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. informácia o odovzdaných projektoch,
4. informácia o pripravovaných projektoch,
5. informácia o implementácii schválených projektov,
6. úprava rozpočtu,
7. rôzne,
8. všeobecná diskusia,
9. 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 Ing. Petra
zapisovateľku p. Guláňovú.

Uherčíka a p. Daniela Gelu. . Za

2. Kontrolu uznesenia z predchádzajúcej schôdze previedol zástupca starostu obce Ing. Peter
Levkovič.
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Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo 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 informoval poslancov o odovzdaných projektoch:
- zateplenie školy - zateplenie strechy a výmena zostávajúcich okien a dverí v prvej etape
a v roku 2019 zateplenie obvodového plášťa podľa úspešnosti v prvej etape,
- modernizácia hasičskej zbrojnice – zateplenie obvodového plášťa, zhotovenie fasádnej
omietky, výmena strešnej krytiny a výmena zostávajúcich okien a dverí,
- vybudovanie multifunkčného ihriska.
4. Starosta obce informoval poslancov o pripravovaných projektoch a žiadostiach
o nenávratné finančné prostriedky:
- vybudovanie Ekodvora a kompostárne, ktorý bude pozostávať z objektov: sklad
kontajnerov, garáž, príjmová skládka, sklad kompostu, hroble, oplotenie a prevádzková
budova,
- nákup elektromobilu.
5. Starosta obce informoval o schválených projektoch:
- kompletný projekt s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy Kultúrneho domu –
schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 912 898,09 EUR
- program obnovy dediny /úprava okolia domu smútku/ – schválený fin. príspevok vo výške
2 879,00 EUR
- obecné kompostovisko – dotácia z enviromentálneho fondu na oplotenie, nákup mulčovača
a štiepkovača vo výške 60 000,00 EUR,
- dotácia na opravu ciest od Lesy SR š. p. vo výške 15 000,00 EUR na opravu časti cesty na
Mravcovom a Predpolome, po spracovaní predbežného rozpočtu starosta predloží OZ návrh
na dofinancovanie opravy ciest podľa potreby,
- Miestna akčná skupina združenia obci Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu
a mikroregiónu Bošáčka, ktorej Nová Bošáca je členom spoločne s obcou Zemianske
Podhradie bola schválená a bude možné čerpať finančné prostriedky v súlade so schválenou
stratégiou napr. na výstavbu chodníkov, komunikácií a pod., taktiež subjekty súkromného
sektora budú môcť predkladať žiadosti na nenávratné finančné prostriedky.
6. Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom návrh na úpravu rozpočtu z dôvodu
schválených dotácii, navýšenia počtu učiteľov v ZŠ s MŠ a z dôvodu nerozpočtovaných
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výdavkov. Návrh úpravy rozpočtu je súčasťou zápisnice. Poslanci po krátkej diskusii prijali
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 1. zmenu rozpočtu na rok 2018
- celkové príjmy vo výške 1 689 827,10 EUR,
celkové výdavky vo výške 1 795 379,20 EUR.
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

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

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

5. Rôzne
- Komisia na ochranu verejného záujmu prebrala a prekontrolovala „Oznámenie funkcií,
zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov“ od Ing. Jána Žuchu , Nová Bošáca 169.
Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zápisnicu č.1/2018 zo zasadnutia komisie
pre ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve Nová Bošáca.
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 rekonštrukcii elektrického vedenia v osade Šance spol.
Západoslovenská distribučná. Zároveň informoval o nevyhnutnosti rekonštrukcie miestneho
rozhlasu z dôvodu sústavných technických nedostatkov a skorodovaných oceľových stĺpov.
V priebehu dvoch rokov spadli 4 stĺpy a jeden stĺp spadol na idúce vozidlo. Súčasťou
navrhovanej rekonštrukcie by mala byť výmena oceľových stĺpov, kabeláž, niektoré
reproduktory s využitím stĺpov el. vedenie Západoslovenskej distribučnej podľa súčasného
stavu. OZ a starosta obce po predchádzajúcich diskusiách v súvislosti s rekonštrukciou
miestneho rozhlasu navrhli zvážiť a preveriť možnosť využitia hybridného optického kábla,
ktorý vzhľadom na multifunkčnosť mohol byť využívaný na prenos dátových služieb, napr.
na poskytovanie internetu a kamerového systému. Po diskusii OZ schválilo nasledovné
uznesenia.
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Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer rekonštrukcie verejného rozhlasu.
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

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

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

Uznesenie č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prieskumom trhu na zabezpečenie čo
najvýhodnejších podmienok rekonštrukcie miestneho rozhlasu a zvážiť možnosť použitia
optického kábla s poskytnutím internetových služieb dodávateľským spôsobom a kamerového
systému a výsledky predložiť OZ.
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 poslancov o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi o finančný príspevok
na generálnu opravu organu. Poslanci po krátkej diskusii a usmernení hlavnej kontrolórky
prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci:
a) berie na vedomie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Bošáca na generálnu
rekonštrukciu kostolného organu umiestneného v rímskokatolíckom kostole v Novej Bošáci,
doručenej dňa 08.02.2018,
b) konštatuje, obec je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej Republiky, je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a vlastnými príjmami; hospodárenie sa riadi zákonom č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov; všeobecne
prospešné služby sú v zmysle zákona najmä ochrana a obnova kultúrnych hodnôt; poslanci
obecného zastupiteľstva považujú za kultúrnu hodnotu vo svojej obci Nová Bošáca kostol
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rímskokatolíckej farnosti, ktorého kostolný organ je prirodzenou dominantou a môžu
rozhodnúť o podpore jej ochrany a obnovy vo výške 1 000,00 EUR,
c) schvaľuje poskytnutie príspevku z rozpočtu obce Nová Bošáca na obnovu organa pre
Rímsko katolícku farnosť v Novej Bošáci vo výške 1 000,00 EUR; tento príspevok bude
zúčtovaný a príslušné doklady preukazujúce účelové použitie príspevku predložené najneskôr
do 31.10.2018 hlavnej kontrolórke obce
d) ukladá
1.obci Nová Bošáca vypracovať zmluvu o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Nová
Bošáca vo výške 1 000,00 EUR(slovom tisíc),
2. s výpisom z uznesenia oboznámiť žiadateľa.
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 poslancov o potrebe schválenia dotácie pre TJ Klas na nákup
pohonných hmôt do súkromných vozidiel používaných pri preprave futbalistov na jednotlivé
zápasy hrané mimo obce, nejedná sa o navýšenie dotácie, ale forma poskytnutia v súlade
s platnou legislatívou, potreba vyplynula na základe kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.
Uznesenie č. 52/2018
Obecné zastupiteľstvo v obci Nová Bošáca
a) schvaľuje dotáciu pre TJ KLAS vo výške 1 000,00,- EUR (slovom tisíc) na rok 2018 na
pohonné látky benzín, nafta do súkromných vozidiel používaných pri preprave futbalistov na
jednotlivé zápasy podľa normovanej spotreby áut.
b) ukladá obci Nová Bošáca vypracovať zmluvu o poskytnutí dotácie a s výpisom
z uznesenia oboznámiť TJ KLAS.
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 poslancov o prijatých žiadostiach na pridelenie nájomných bytov.
Poslanci sa dohodli, že k prideľovaniu bytov pristúpia po skolaudovaní bytov a doložení
potvrdení a príjmoch žiadateľov a prijali nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 53/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosti o pridelenie nájomných bytov.
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:
- realizácia nákupu stoličiek do KD,
- potreba čistenia kanálov v obci aj okolo komunikácií, ktoré nie sú v správe obce,
- nájom poľnohospodárskej pôdy v majetku obce, vzhľadom k zverejneniu zámeru obce
o poskytnutí poľnohospodárskej pôdy do nájmu a predloženej požiadavke od SZČO Lukáša
Tinku z Novej Bošáce je potrebné písomne požiadať spol. Radvaň s.r.o. o odovzdanie
pozemkov, nakoľko podľa dostupných informácií spol. Radvaň s.r.o. užívala pozemky bez
platnej nájomnej zmluvy,
- vodný zdroj v osade Predpoloma, časť Poloma, v súvislosti s ťažbou dochádza k znečisteniu
prameňa, starosta vec prerokoval s vedením spol. Lesy š. p. Trenčín, ktorí sú ochotní
spolupracovať a po obhliadke hydrogeológa RNDr. Minaříka budú vykonané opatrenia na
zamedzenie znečistenia,
- čierne skládky prac. OÚ postupne likvidujú, vzhľadom k prebiehajúcim rekonštrukciám
a bežným prevádzkovým činnostiam nie je možné likvidovať v určených termínoch,
- príprava orientačného behu „ Lesný roh“,
-starosta obce predniesol poslancom návrh na schválenie podania žiadosti na vybudovanie
Ekodvora v obci Nová Bošáca. Poslanci prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje podanie žiadosti :
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu „Kvalita životného
prostredia“ pre prioritnú os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora
odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie
a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec
uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ: 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania
vzniku odpadov.
Názov projektu : "Výstavba Ekodvora v obci Nová Bošáca"
Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2017-33
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu celkového spolufinancovania projektu zo strany obce
Nová Bošáca z celkových oprávnených výdavkov 357 091,31 Eur vo výške 5% a to
17 854,57 Eur.
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Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

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

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

- starosta obce predniesol poslancom návrh na schválenie zmluvy o prenájme nebytových
priestorov, nachádzajúcich sa v Novej Bošáci, v budove s.č. 526 /kultúrny dom Predpoloma/
pre Poľovné združenie Lopeník. Poslanci s návrhom zmluvy súhlasili a prijali nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci
a) schvaľuje zmluvu o prenájme nebytových priestorov : skladový priestor o výmere 7,3 m2
a pivničný priestor o výmere 34,3 m2 , nachádzajúce sa v Novej Bošáci v budove súpisné číslo
526, ležiacej na pozemku parcela číslo 6962/1, ktorá je zapísaná na LV č. 1 pre potreby
Poľovného združenia Lopeník,
b) poveruje starostu obce podpísať zmluvu so štatutárom PZ Lopeník.
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/

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

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

6. Diskusia:
Poslanci sa zaujímali o:
-triedení odpadu na cintoríne, starosta informoval OZ o tom, že prac. OÚ triedia odpad
z cintorína a hlavne nevytriedený odpad z kontajnerov na triedený odpad v osade Grúň, kde
pretrvávajú najväčšie nedostatky, ak sa situácia nezlepší, kontajnery na triedený odpad sa
z Grúňa presunú do centra obce,
- stavebnom odpade pri ceste na osade Grúň – starosta vyzve vlastníka pozemku, príp.
pôvodcu odpadu,
- potrebe osadenie odpadových nádob na ihrisku.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 23.zasadnutie OZ
v Novej Bošáci.
Zapisovateľka:
Overovatelia:

Ing. Ján Žucha
starosta obce
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