Z Á P I S N I C A
Z 17. zasadnutia OZ Nová Bošáca , ktoré sa konalo dňa 20.6.2013 v zasadačke OÚ.
Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze
3. Zakúpenie , nainštalovanie meračov tepla v Základnej škole, materskej škole , na
Obecnom úrade a informácia o kontrole meračov tepla
4. Schválenie záverečného účtu obce a výročnej správy obce za rok 2012
5. Informácia o pridelení dotácie Ministerstvom dopravy na opravu obecných ciest
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

1. 17.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. Matejíka a p.Mizeráka
Za zapisovateľku p. Guláňovú
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze previedol zástupca starostu
obce Ladislav Mitana.
Uznesenie č. 10/2013
OZ v Novej Bošáci berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcej schôdze
bez pripomienok.
3. Starosta obce informoval o predbežnej ponuke na inštalovanie nových meračov
tepla, pre kultúrny dom vo výške 1853,27 €, pre Základnú školu 1210,36 € a pre
Materskú školu vo výške 1141,86 €. Uvedené ceny sú bez DPH. Na existujúce
merače bude vykonané ciachovanie .
4. Pani Matejíková predniesla poslancov OZ návrhy na schválenie záverečného účtu
obce a výročnej správy obce za rok 2012. Uvedené správy sú súčasťou zápisnice.
Poslancom boli návrhy zaslané aj elektronickou poštou. Po prednesení návrhu
poslanci prijali nasledovné uznesenia, za ktoré hlasovali poslanci nasledovne:
Za schválenie : 6 hlasov
proti 0 hlasov
zdržal sa : 0 hlasov

Uznesenie č. 11/2013
OZ v Novej Bošáci jednomyseľne schvaľuje záverečný účet obce Nová Bošáca za
rok 2012.
Uznesenie č. 12/2013
OZ v Novej Bošáci jednomyseľne schvaľuje výročnú správu obce za rok 2012.
5. Starosta obce informoval OZ o poskytnutí prostriedkov zo štátneho rozpočtu na
základe uznesenia vlády, ktorú poskytlo Ministerstvo dopravy , výstavby
a regionálneho rozvoja SR v sume 15 453,47. Uvedená dotácia je účelovo viazaná.
Starosta obce spolu s predsedom stavebnej komisie p. Žuchom, p.Levkovičom
a p.Tinkom skontrolovali cesty v obci a prehodnotili potrebu opravy výtlkov na
cestách v osade Grúň, Hajdarové a Mravcové.
Na uvedené práce bola na stránka daná výzva a dopyt, na základe čoho dostávame
ponuky. V pondelok 24.6.2013 je uzatvorenie ponúk a následne budú ponuky
vyhodnotené.

6. Rôzne
a) Starosta obce informoval poslancov o veľkých nákladoch na zriadenie 1,5
triedy v Materskej škole , tiež o nákladoch na prevádzku .
Nakoľko uvedené náklady sú pre obec neúnosné, starosta obce navrhol
zrušiť uznesenie oč.7/2013, ktoré schvaľuje navýšenie počtu detí
v Materskej škole pre školský rok 2013/2014. Za prijatie uznesenia
hlasovali poslanci nasledovne:
Za schválenie : 5
zdržal sa : 1 hlas
proti : 0 hlasov
Uznesenie č. 13/2013
OZ v Novej Bošáci ruší uznesenie č. 7/2013 zo dňa 17.4.2013.

b) Starosta obce informoval poslancov o aktivitách zameraných na stretnutie
poslancov VUC s občanmi v súvislosti s postupnou prípravou na voľby do
Samosprávnych krajo. Jednou z aktivít je Cyklistická Tour po obciach
Trenčianskeho kraja. Jednou z etáp bude aj návšteva našej obe, ktorá sa
usutoční v sobotu 17.8.2013 o 10.00 hod.
c) P Marťák poslal k 31.7.2013 výpoveď z bytu v bytovom dome č.164.
Poslanci zobrali výpoveď na vedomie s tým, že treba p. Gálika osloviť, aby
sa pristúpili o prevodu a dražbe bytov.

d) Pán Michalec požiadal OZ o predĺženie nájmu v bytovom dome s.č. 167.
Poslanci po krátkej diskusii , kde navrhli schválenie nájmu do 31.8.2013
hlasovali nasledovne:
Za : 7 hlasov
zdržal sa : 0 hlasov proti : 0 hlasov
Uznesenie č. 14/2013
OZ v Novej Bošáci predlžuje nájom p. Michalcovi Michalovi v bytovom
dome s.č. 167 do 31.8.2013.
e) starosta informoval o odvolaniach voči rozhodnutiu za komunálne odpady
a žiadostiach a odpustenie poplatku za odpad.
Poslanci v diskusii o odvolaniach a žiadostiach uložili predsedovi
finančnej komisie , aby do budúceho zasadnutia OZ prehodnotili VZN
o poplatkoch za odpady a Dzn a predložil návrh na schválenie VZN a dani
z nehnuteľnosti . Tiež nesúhlasili s odpustením poplatku za odpad na
základe predložených žiadostí.
f) Pán Lobík požiadal obec o odkúpenie časti pozemku za rodinným domom.
Poslanci žiadosť prejednajú po obhliadke , ktorú prevedie stavebná
komisia a pán Lobík predloží návrh výmery v m2 , o akú má záujem.
g) Starosta obce informoval o oznámení ZŠ v Novej Bošáci o poklese teplôt
v priestoroch ZŠ a MŠ pod stanovené hodnoty. Požiadali o súhlas
o vykurovanie priestorov prídavnými vykurovacími telesami.
Starosta obce tiež informoval o tom, že nebolo možné sprevádzkovať
kúrenie z kotolne Biomasou, nakoľko po vykurovacom období bol
centrálny merač tepla odmontovaný a predložený na ciachovanie.
h) Pán Mitana Ladislav oznámil o ukončení nájmu v budove s.č. 170 nakoľko
ukončil z prevádzkou predajne potravín.
Poslanci navrhli, aby sa uvedené priestory ponúkli k prenájmu.
i)

:

ponukách na opravu strechy na budove MŠ v Novej
Bošáci. Komisia sa dohodla, že dňa 22.4.2013 o 18.00 hod prehodnotí
ponuky.

d ) Starosta obce informoval poslancov o výzve Ministerstva školstva , vedy
výskumu a športu SR na predloženie podkladov a oznámenie termínu
prerokovania racionalizačných opatrení na deň 11.7.2013.
j) Starosta obce informoval poslancov o ponuke na nové Led diódové
svietidlá na verejné osvetlenie.
k) Pán Daniel Ochodnický poslal žiadosť o okamžité uzatvorenie cesty p.č.
7998/9 pre motorové vozidlá a o okamžité oznámenie všetkým susedom
domu s.č. 99 až po 103, že stavanie hrádzí , prekopávanie či akákoľvek
úprava kanála je neprijateľná.
Po prešetrení oprávnenosti žiadosti stavebnou komisiou bude p.
Ochodnickému zaslaná písomná odpoveď.

l) Starosta obce pripomenul poslancom blížiace sa hody a vyzval ich, aby
navrhli a zapojili sa do zorganizovania navrhnutého podujatia . Poslanec
Vráblik navrhol objednať kolotoče a zabezpečí pre starostu kontakt za
účelom objednania . Poslanci navrhli, aby sa prípadne zabezpečilo
popoludnie s hudbou a futbalový zápas. Starosta požiadal, aby sa
k organizovaniu pridali všetci poslanci a nie stále tí istý.
m) Starosta obce informoval o nasledovných prácach:
- vykopanie odvodňovacieho kanála nad časťou cintorína
a vyloženie kanála žlabmi, ktoré vyrobia naši aktivační pracovníci.
- O probléme s pokosením trávy okolo hlavnej cesty a obecných
ciest
- starosta obce informoval o probléme kanalizáciou , ktorú musela
firma prísť prečistiť , čo bude stáť cca 300.€ a tiež o neustálom
probléme
- s čistením čerpadla v ČOV, ktoré je poškodzované handrami
hádzanými do kanalizácie
- tiež informoval o termíne konania výročia otvárania rozhľadne na
Veľkom Lopeníku – 20.7.2013
7 . Diskusia :
-

Poslanec Oprchal sa informoval o žiadosti p. Gulána
o prejazdnosti cesty.
Pani Bahníková poďakovala za opravu cesty pod Dzurákovcom,
ktorá bola poškodená.
Poslanec Mitana navrhol, aby sa na obecnej stránke zrušila
diskusia, nakoľko nie je spokojný s prezentovaním príspevkov.

PO diskusii starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 17.zasadnutie OZ
Zapisovateľka: Guláňová Danka
Overovatelia: Matejík Roman
Mizerák Peter

Ján Jurika
starosta obce

