Z Á P I S N I C A
Z 14. zasadnutia OZ Nová Bošáca , ktoré sa konalo dňa 14.12.2012 v zasadačke OÚ.
Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze
Schválenie rozpočtu obce na rok 2013
Schválenie VZN č.1/2012 o dani z nehnuteľnosti
Schválenie VZN č.4/2012 o poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu
Schválenie VZN č.22/2012 o podmienkach držania psov na území obce Nová
Bošáca
Rôzne
Diskusia
Záver

1. 14.zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ján Jurika
Privítal všetkých prítomných a zároveň všetkých oboznámil s programom schôdze.
Za overovateľov zápisnice určil pán starosta p. Žuchu Petra a p.Matejíka Romana
Za zapisovateľku p. Guláňovú

2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze previedol zástupca starostu
obce Ladislav Mitana.

Uznesenie č. 38/2012
OZ v Novej Bošáci berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcej schôdze
bez pripomienok.

3. Starosta obce vyzval p.Matejíkovú, učtovníčku obce, aby predniesla návrh
rozpočtu na rok 2013. Návrh bol zverejnený na stránke a tiež ho prejednala
finančná komisia. Pani Matejíková informovala poslancov, že návrh bol
pripravený na základe skutočného čerpania v roku 2012 a plánovaných príjmov
a výdajov v roku 2013. Medzi príjmy boli zahrnuté fin.prostriedky za predaj bytov.
Starosta obce informoval, že tento rok sa urobila údržba striech a na budúci rok sa
plánujú opravovať budovy , nakoľko ich stav je katastrofický.

Pán Vráblik pripomienkoval, škoda , že materiály k rozpočtu neboli k dispozícii
skôr. Tiež požiadal, aby sa investovala do kuchyne , nákup riadu a oprava
spotrebičov, aby sa ušetrila energia, lebo spotrebiče sú staré.
Starosta obce dodal, že už tento rok sa niečo zakúpilo a plánuje sa s nákupom aj
budúci rok , čo sa týka vybavenia kuchyne. Tiež sa plánuje s výmenou drezov.
Pán Levkovič pripomienkoval, či sa rátalo v rozpočte s dofinancovaním školy.
Starosta obce reagoval, že v prípade, že bude treba školu dofinancovať, bude
potrebné prehodnotiť príjmy a výdaje v rozpočte.
Po diskusii k návrhu rozpočtu starosta obce dal hlasovať za schválenie rozpočtu na
rok 2013. Hlasovali všetci prítomní poslanci. Rozpočet je súčasťou zápisnice.

Uznesenie č. 39/2012
OZ v Novej Bošáci jednomyseľne schvaľuje rozpočet obce Nová Bošáca na rok
2013.

4. P.Matejíková predniesla návrh na schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti, nakoľko
podľa nového zákona , ktorý bude platiť od 1.1.2012, prišlo k zmene sadzieb za
pozemky , kde orná pôda, t.t.p. , chmeľnice a ovocné sady musia mať rovnakú
sadzbu dane a tiež zastavané plochy a ostatné plochy musia mať rovnakú sadzbu.
Pri stavbách sa pristúpilo k zaokrúhleniu dane. Pri klasickom rodinnom dome
zvýšenie dane urobí cca 2.-€ za rok.
Uvedený návrh VZN bol zverejnený na internetovej stránke obce.
Poslanci po krátkej diskusii prijali nasledovné uznesenie, za ktoré hlasovali všetci
prítomní poslanci.
Uznesenie č. 40/2012
OZ v Novej Bošáci jednomyseľne schvaľuje VZN č.1/2012 o dani z nehnuteľnosti
5. Pani Matejíková predniesla poslancom návrh na schválenie VZN č.4/2012
o poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, nakoľko
podľa nového zákona musí byť poplatok za odpad prepočítaný na osobu a deň..
Nakoľko sa občania zdržujú v zahraničí, navštevujú školy a podobne, nezdržiavajú
sa na území obce celý rok a preukážu sa potvrdením, bude sa im poplatok
prepočitovať na dni. Tiež spoločnosti, ktoré nám zabezpečujú odvoz odpadov,
zvýšili poplatky za túto službu, čím sa celkovo zvýšia ročné náklady na odvoz
komunálneho odpadu. V návrhu na schválenie VZN o poplatku za odpad je pre
osobu poplatok 0,04 € na deň, čo predstavuje 15 € na rok na 1 osobu.
PO prednesení návrhu na schválenie VZN nastala značná diskusia, v ktorej sa
poslancom nepáčil zákon o odpadoch. Ako dokážu chalupárovi , koľko dní a osôb
sa zdržuje na chalupe. Padol aj návrh, aby sa poplatok za odpad zahrnul do daní,
čím sa zabráni potrebnému preukazovaniu pobytu a nebude problém. Niektorým
diskutujúcim sa nepáčil spôsob výberu, nakoľko môže prísť k diskriminácii
občanov. Zo zákona sa však poplatok za odpad musí vyberať a poplatok vybraný
za odpad sa vykazuje aj vo výkazoch, preto ho nie je možné zahrnúť do daní.

Pán Mitana sa vyjadril, že chalupári nám nebudú platiť poplatok za odpad, že im
nedokážeme, koľko sa tu zdržovali.
Pán Matejík a pán Vráblik pripomienkovali, že uvedený návrh mal byť
prediskutovaný skôr, na poslednú chvíľu ťažko riešiť tento problém. Pán starosta
im oznámil, že minimálne 2 týždne je návrh uverejnený na stránke.
Pán Mitana sa vyjadril, že nebolo možné na stránke návrhy otvoriť.
Pán Tinka navrhol, aby sa poplatok platil podľa oblastí a urobiť výnimku, aby
nikto nemusel dávať žiadne potvrdenie, výnimku urobiť pre tých, ktorí trvalo
obývajú tú oblasť.
Pani Bahníková pripomienkovala, že poplatok sa zvyšuje a nádoby na odpad
pracovníci TSM poškodzujú, ľudia budú nespokojní.
Pán Matejík navrhol, aby v rovnakej výške platili poplatok za odpad chalupári, ako
budú platiť naši občania, aby sa návrh VZN schválil a aby finančná komisia
prehodnotila v roku 2013 poplatok za odpad.
Pán starosta pripomienkoval, že by sa občania mali zamyslieť na separovaním, čím
by sa značne ušetrili peniaze za odpad. V popolniciach i vo vreciach je často krát
odpad, ktorý obec separuje a keď sa tento dá do popolnice , musí obec zbytočne za
vývoz zaplatiť.
Po úprave poplatku za odpad pre chalupárov v takej výške , ako pre občanov trvale
bývajúcich dal starosta obce hlasovať za schválenie VZN, za ktoré hlasovali všetci
prítomní poslanci.
Uznesenie č. 41/2012
OZ v Novej Bošáci jednomyseľne schvaľuje VZN č.4/2012 o poplatku za zber,
prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
6. Starosta obce predniesol návrh na schválenie VZN č.22/2012 o podmienkach
držania psov na území obce Nová Bošáca. Zároveň vyzval poslancov, aby sa
k návrhu vyjadrili.
Pán Vráblik pripomienkoval, že treba urobiť základný krok, obnoviť evidenciu
známok, na čo mu starosta odpovedal, že riadna evidencia sa na obci vedie, či psov
aj známok. Tiež pripomienkoval, aby sa tomu, kto si psa neohlási dala pokuta.
Pani Bahníková pripomienkovala, nech majú občania psov, koľko chcú, len nech si
ich držia za ohradami vo dvoroch a nech sa voľne nepohybujú po obci.
Starosta obce odpovedal na návrh p.Vráblika, že nevidí problém v tom, aby si
poslanci navštívili svoj rajón, a psov skontrolovali. Tiež ich vyzval, aby sa viac
zaujímali o dianie v obci.
po krátkej diskusii dal starosta hlasovať za prijatie VZN, za ktoré hlasovali všetci
prítomní poslanci.
Uznesenie č. 42/2012
OZ v Novej Bošáci jednomyseľne schvaľuje VZN č 22/2012 o podmienkach
držania psov na území obce Nová Bošáca.
7. Rôzne
a) Občania lokality Močariny požiadali o pridanie verejného osvetlenie do
uvedenej osady. Starosta obce informoval, že v uvedenej lokalite idú stĺpy

elektrického vedenia mimo hlavnú cestu, a tak by sa museli zakúpiť nové stĺpy ,
na ktoré by sa pripojilo vedenie k osvetleniu. Ešte by bola možnosť o stĺpy
požiadať elektrikárov, nakoľko na osade Predpoloma bude vykonaná
rekonštrukcia el. vedenia za betónové stĺpy. Pán starosta spolu s p.Mitanom
prehodnotia možnosť pridania el.osvetlenia do uvedenej lokality.
b ) Pán Miroslav Marták požiadal OZ o predĺženie nájmu v bytovke s.č.
164 v termíne do 31.7.2013 z rodinných dôvodov.
Poslanci po krátkej diskusii, v ktorej prehodnotili odpredaj bytov v uvedenej
bytovke prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 43/2012
OZ v Novej Bošáci jednomyseľne schvaľuje prenájom bytu p.Martákovi
v bytovom dome s.č. 164 v termíne do 31.3.2013.
c.) Starosta obce informoval poslancov o ponuke výstavby bytov pre sociálne
slabšie vrstvy – rodiny, ktorá by mohla byť financovaná zo ŠFRB
d.) starosta obce informoval poslancov o ponuke na prevádzkovanie pohrebných
služieb
e) Pani Bahníková predniesla návrh na schválenie sponzorského príspevku HS
Rytmus, ktorá účinkuje v obci pri kultúrnych podujatiach, požičiava hudobné
nástroje pri rôznych kultúrnych podujatiach v obci.
Pán Vráblik súhlasil so sponzorským príspevkom pre HS Rytmus, nakoľko
robia obci reklamu.
Pán Oprchal sa vyjadril, aby sa pohľadali možnosti v rozpočte
Poslanci po krátkej diskusii prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 44/2012
OZ v Novej Bošáci jednomyseľne schvaľuje sponzorský príspevok pre HS
Rytmus vo výške 200.-€.
f) Pani Bahníková dala návrh , aby obec prispela do tomboly na Štefánsku
zábavu a vyzvala poslancov, aby dali návrhy. Poslanci navrhli, aby obec
prispela do tomboly knihou o obci.
g) Pán starosta vyzval poslancov, aby sa do budúceho zasadnutia porozmýšľalo
o vydávaní obecného časopisu , aby sa zmenila redakčná rada a aby tam bol aj
niekto z úradu. Pani Matejíkova pripomienkovala, aby sa nedodal časopis na
poslednú chvíľu, lebo oná má aj inú robotu.
Pán Levkovič informoval, že články sú už pozbierané, záleží na p.Pavlovičovi,
aby dal časopisu formu.Podľa všetkého sa to stihne do vianoc.
Pán Vráblik zároveň oznámil, že odstupuje z členstva v redakčnej rade a aby
bol nahradený inou osobou. V minulom čísle prispel do časopisu článkom
a hasičských mašinách a v časopise bo uverejnený iný článok, akým on prispel.

h) Starosta obce navrhol, aby sa na Silvestra uvarila kapustnica a aby Nový rok
privítali občania, ktorí budú mať záujem, pred Kultúrnym domom spoločne.
Pán Mitana súhlasil s návrhom .
i) Pán Vráblik sa informoval , či pán Kročil odchádza do dôchodku a ak áno, aby
mu bola za dlhoročnú prácu poskytnutá odmena aspoň vo výške 150.-€.
Starosta obce informoval poslancov, že pán Kročil odchádza do dôchodku, na
jeho pracovné miesto prišli 3 žiadosti, pán Michalec, pán Kukuča a pán
Gavalec. Z uvedených žiadostí starosta obce prijal s nástupom 1.1.2013 p.
Gavalca Petra.

8. Diskusia :
Pani Katarína Kukučová sa prihlásila do diskusie s pripomienkou, že plat pani
Kostelanovej nezodpovedá práci, ktorú vykonáva, nakoľko jej náplň je za 2
pracovné sily. Pripomienkovala, či by nebolo možné plat p.Kostelanovej zvýšiť,
nakoľko upratuje aj priestory, ktoré predtým upratovala p.Žuchová a vykonáva
niektorú prácu po p.Dedíkovi.
Poslanec Vráblik sa vyjadril, že plne súhlasí s tým, že p.Kostelanová má veľa
práce, aby sa jej pridalo na plate. Pán Matejík pripomienkoval , že čo sa pridalo
p.Kostelanovej, to sa pridalo aj p.Matejíkovej.
Starosta obce ukončil diskusiu s tým, že prehodnotí plat
p.Kostelanovej učtovníčkou obce.
- Pán starosta oznámil poslancom, že aj p.Michalcovi 31.12.2012 končí nájomná
zmluva a v prípade, že požiada o predĺženie nájmu, aké vyjadrenie mu má obec
poskytnúť. Poslanci sa jednoznačne zhodli, že p.Michalcovi sa nájomná zmluva
predĺži tiež len do 31.3.2013
9. PO diskusii starosta obce vyzval poslancov, aby vyzývali občanov k separovaniu
odpadu, poďakoval prítomným za účasť, poprial im pokojné a radostné Vianočné
sviatky a pozval ich na vítanie Nového roku pred KD. Zároveň ukončil
14.zasadnutie OZ

Zapisovateľka: Guláňová Danka
Overovatelia: Žucha Peter
Matejík Romam

Ján Jurika
starosta obce

