Z Á P I S N I C A
Z 13. zasadnutia OZ Nová Bošáca , ktoré sa konalo dňa 24.10.2012 v zasadačke OÚ.
Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze
3. Vystúpenie riaditeľky ZŠ
4. Informácia o predaji bytoviek
5. Rôzne
6. Diskusia
7. 7. Záver
1. 13.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. Bahníkovú a p. Vráblika
Za zapisovateľku p. Guláňovú

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

Uznesenie č. 37/2012
OZ v Novej Bošáci berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcej schôdze
bez pripomienok.

3. Starosta obce predstavil poslancom OZ novú riaditeľku ZŚ s MŠ v Novej Bošáci
Mgr. Huličiakovú a požiadal ju o príhovor.
Mgr.Huličiaková sa prihovorila k poslancom OZ s informáciou o výberovom
konaní, do ktorého sa prihlásila na základe konkurzu, ktorý ju oslovil z dôvodu, že
sa presťahovala do blízkej obce a škola v Novej Bošáci sa nachádza v krásnom
zelenom prostredí . Prostredie ju inšpirovalo zapojiť sa do projektu Zelená škola.
Bude sa snažiť, aby učitelia aj žiaci boli aktívni, treba využiť talent, ktoré deti
majú. Trápi ju internetová stránka školy, nakoľko je kapacita obmedzujúca
a nemožno tam dať fotografie z akcií. Tiež ju trápi normatívne financovanie na
žiaka, lebo je málo žiakov ale dá sa s nimi krásne pracovať.
Pre učiteľov, priateľov školy a rodičov navrhla výlet na predvianočnú Viedeň.

V škole majú interaktívnu tabuľu, ktorá nefungovala, ale vďaka p. Sadloňovej,
sa tabuľa môže používať. Pani riaditeľka bude apelovať na učiteľov, aby tabuľu
využívali pokiaľ možno čo najviac.
Škola sa zúčastní projektu, ako vyhnať deti z ulice.
Starosta obce poďakoval pani riaditeľke za informáciu a na doplnenie prečítal
zloženie rady školy :
p.Kročilová Miriam
p.Oprchal Martin
p.Bahníková Danka
p.Mgr.Zuzana Verešová
p. Bc.Katarína Jakubíková
p. Ing.Ján Žucha
p. Peter Mizerák
p. Magdaléna Košnárová
p.Mgr. Henrich Vereš
p.Dr.h.c. Igor Tinka
p. Mgr. Ingrid Kubrická
Za predsedu rady školy s počtom hlasov 7 bol zvolený Ing.Ján Žucha

4. Starosta obce informoval poslancov o predaji bytoviek s.č. 164 a 167. Pán Gálik.,
ktorý má všetko rozbehnuté ohľadom predaja bytoviek požiadal nájomníkov, aby
sa vzájomne dohodli, či si založia spoločenstvo alebo vstúpia do bytového
družstva, ktoré bude spravovať po odkúpení ich byty. Zatiaľ sa však nájomníci
nedohodli ani nevyjadrili, nakoľko v bytovom dome s.č. 167 nastal problém so
spoločnými priestormi – pivnica, kde sa nemôžu dohodnúť na rozdelení priestorov.
Keď sa nájomníci dohodnú a vyjadria sa o možnosti spoločenstva alebo bytového
družstva, pán Gálik bude na odpredaji ďalej pokračovať.
5. Rôzne
a) Starosta obce informoval o Internetovej stránke obce, kde má prístup
p.Levkovič a pani Guláňová. Navrhol, aby sa diskusia na stránke zrušila,
nakoľko sa tam objavujú výrazy , ktoré tam nepatria, tiež sa tam občania medzi
sebou navzájom urážajú. K informácii starostu sa prihlásil p. Kukuča Ján, ktorý
sa zúčastnil zasadnutia. Ospravedlnil sa starostovi obce za výrazy, ktoré použil
v diskusii . Tiež podal vysvetlenie, že on chcel navrhnúť, aby sa na stránku
dostalo viac informácií o obci a podujatiach. Starosta vysvetlil, že kapacita
stránky bola malá a nebolo možné tam všetko dávať.
Pán Levkovič oznámil, že zväčšil kapacitu stránky a už je možné na stránku
dávať
viac informácií aj fotografií.
Pán Mitana navrhol, aby tam boli aj zápisnice zo zasadnutia OZ a diskusia nech
sa ponechá.
Pán Matejík navrhol, aby sa stretli zainteresované stránky v obci
a dali sa na stránku potrebné informácie organizácií, prípadne sa
im dala možnosť dopĺňať svoje informácie na stránku.
Pani Martáková pripomienkovala, aby sa na stránke informovalo
o tom, čo sa v obci robí.

Pán Levkovič informoval o vydanom časopise Novobošácky kuriér, ktorý je
zverejnený na stránke obce.
Pán Matejík navrhol, aby sa zrušilo uznesenie o vydávaní časopisu, nakoľko
súkromná firma nemôže vydávať časopis pre Obec. Treba to zosúladiť so
zákonom.
štvrťročne ako bolo odsúhlasené.
Pán Matejík- v časopise treba uviesť to čo sa udialo, čo sa bude diať, stačí keď
bude mať 5 strán , kde je všetko potrebné , nakoľko obec nemá financie na
vydávanie takéhoto časopisu.
Bol aj návrh, že časopis treba predávať, avšak cena časopisu vo výške nákladov
by bola veľká.
Pán Vráblik pripomienkoval, že časopis sa odsúhlasil, zaregistroval a nevydáva
sa Pán Vráblik – stačí časopis 4 stranový a cena nebude taká veľká a bolo
dobrým zvykom, aby si organizácie sadli, dohodli sa o akciách a toto sa dalo do
časopisu.
Starosta informoval, že do budúceho zasadnutia OZ sa preverí, aké sú možnosti
vydávania časopisu a nabudúce sa dohodne sa v akom intervale sa bude
vydávať.
b ) Starosta obce navrhol, aby sa urobila verejná schôdza občanov a vyzval
poslancov , aby navrhli termín schôdze. PO krátkej diskusii , v ktorej
p.Bahníková pripomienkovala, aby sa schôdze zúčastnili aj poslanci, sa dohodli
na termíne 9.11.2012 /piatok/ o 17.00 hod v KD Nová Bošáca.

c.) Učtovníčka obce p.Matejíková dala na vedomie poslancom OZ , že bude
potrebné upraviť rozpočet, nakoľko sa zmenili prijmi aj výdavky obce.
V mesiaci november sa bude musieť pristúpiť k úprave rozpočtu. Pán Tinka
neuhradil fa za nájom vo výške 4000.-€ a fa za teplo vo výške 3150./€.
Dnes uhradil fa za prenájom za mesiac máj 2012 a fa za teplo za mesiac apríl
2012. Tieto peniaze nám chýbajú.
Tiež máme neuhradené fa za opravu strechy KD. V príjmovej oblasti budú
navýšené poplatky za hrobové miesta. Tiež sa bude musieť vykonať úprava na
výdaj knihy vo výške 400.-€. Kniha je vydaná ako doplnok knihy , ktorá bolo
vydaná pri príležitosti 50. výročia vzniku obce a je k dispozícii na Obecnom
úrade.
Zmena v rozpočtu bude aj v príspevku DHZ, nakoľko sa nakúpili vaky. Na
položke odmeny poslancom bude navýšenie z dôvodu vyplatenia odmeny
zástupcovi starostu pri zastupovaní počas PN.
Učtovníčka vyzvala poslancov, aby na základe zoznamu, ktorý im prichystá
vyzvali neplatičov vo svojom obvode k úhrade poplatkov.
d.) starosta obce informoval poslancov:
- na obecnú studňu sa robí územné konanie , ktpré prebehne asi do konca roka
- 24.11.2012 bude uzatváranie rozhľadne
- obec sa zapojila do obnovy kyselky pri p.Balážovi tým, že pomôže pri
výstavbe kamenného múrika, ktorý bude zabraňovať stekanie vody do kyselky,
pripraví lavice pri kyselke a pomôže zhotoviť striešku nad kyselkou.
- Starosta obce upozornil p.Mizeráka na sťažnosti a kritiku na fy, ktorá robí
výrub náletových drevín na lúkach a ornej pôde v katastri obce. Pán Mizerák
informoval, že vedúci fy. sa zúčastní Verejnej schôdze a bližšie podá
informácie o plánovaných vykonávaných prácach.

- na zakúpenie čerpadla do kotolne na biomasu prišla ponuka, na základe ktorej
sa musí p.starosta poradiť s p.Hamšíkom o vhodnom čerpadle, ktoré sa bude
musieť zakúpiť.
- vykonalo sa oplotenie cintorína
- opravuje sa stena – opadaná omietka na budove MŠ
- z Predpolomy bol premiestnený veľkooobjemový kontajner
- na cintoríne sú v súčasnosti 2 kontajnery a tiež nádrž na vodu, nakoľko
v studni nie je voda
- Starosta poďakoval p.Bahníkovej za aktívny prístup, účasť a prácu pri
rôznych podujatiach v obci
- 22.10.2012 sa v rámci mesiaca úcty k starším uskutočnilo posedenie,
v ktorom vystúpili deti ZŠ a MŠ , ľudový rozprávač a na počúvanie i ddo tanca
hrala HS Rytmus
6. Diskusia :
Poslanec Mitana navrhol , keďže klíma sa mení a začína byť sucho, aby sa začalo
s prácami na obecnom vodovode, nakoľko sa to neurobí za rok ani za dva.
Starosta obce informoval, že je urobený prieskum, výdatnosť, projekt
k vybudovaniu vodovodu v obci. Prizval odborníkov, ktorí by vedeli poradiť
ako začať s ďalšími prácami.
Poslanec Oprchal pripomienkoval, aby boli občania vyzvaní a upozornení, že hlinu
po zoraní pozemkov musia odstrániť s komunikácií.
7.

PO diskusii starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 13.
zasadnutie OZ.

Zapisovateľka: Guláňová Danka
Overovatelia: Bahníková Danka
Vráblik Jaroslav
Ján Jurika
starosta obce

