Z Á P I S N I C A
Z 15. zasadnutia OZ Nová Bošáca , ktoré sa konalo dňa 20.2.2013 v zasadačke OÚ.
Prítomní : Podľa priloţ enej prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze
Oprava strechy na budove MŠ
Plán kultúrnych a športových podujatí v roku 2013
Vydávanie obecného časopisu
Rôzne
Diskusia
Záver

1. 15.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.Mizeráka
Za zapisovateľku p. Guláňovú
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze previedol zástupca starostu
obce Ladislav Mitana.
Uznesenie č. 1/2013
OZ v Novej Bošáci berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcej schôdze
bez pripomienok.
3. Starosta obce informoval poslancov OZ o potrebe opraviť strechu na budove MŠ,
kde pri prudších daţ ďoch zateká. Minulý rok sa opravili strechy na budove
kultúrneho domu a domu smútku. Tento rok by bolo potrebné opraviť na budove
MŠ formou výberového konania. Starosta obce vyzval p.Matejíkovú, aby
oboznámila poslancov s úpravou rozpočtu na rok 2013. P.Matejíková informovala
o jednotlivých poloţ kách, ktoré je potrebné upraviť, nakoľko boli príjmy na
niektorých poloţ kách vyššie ako sa plánovalo a výdaje na jednotlivých poloţ kách
boli tieţ vyššie , ako sa plánovalo. Poslanec Oprchal pripomienkoval , aby
prečítala konkrétne poloţ ky, ktoré treba upraviť.
Tieţ informovala fin.prostriedkoch pre školu, ktoré boli prijaté na účet Obce a
ktoré musí obec rozklasifikovať, na čo budú pouţ ité. Obec musí do 30.4.2013
vypracovať VZN v ktorom určí koľko fin.prostriedkov bude z obce zaslaných ZŠ
a MŠ.
Za úpravu rozpočtu hlasovali všetci prítomní poslanci. Úprava rozpočtu tvorí
prílohu zápisnice.

Uznesenie č. 2/2013
OZ v Novej Bošáci jednomyseľne schvaľuje úpravu rozpočtu za rok 2012.

4. Starosta obce predniesol poslancom kalendár pripravovaných kultúrnych akcií na
rok 2013. V tomto roku uţ prebehli akcie pochovávanie base a mali sme tu
kultúrne predstavenie baveničky, ktorých sa zúčastnilo asi 80 ľudí.
Ďalej sa plánuje :
-

1.5
4.5
12.5.
5-7 .7
21.7
27.7
7.10
23.11

-

stavanie mája – treba tradíciu zachovať
otváranie rozhľadne
deň matiek
hody
výročie otvorenie rozhľadne - hasiči
Tanečná zábava Anna bál – Materská škola
Úcta k starším
uzatváranie rozhľadne

K plánovaným akciám patrí aj jaternica, ktorej termín bude 7.9.2013 v obci
Březová a o prípadnom Vítaní Nového, roka ako sme usporiadali na prelome
rokov , sa dohodneme s kultúrnou komisiou. Ďalej starosta informoval, ţ e
zdruţ enie poľovníkov plánuje odčiniť škody, ktoré robí lesná zver, uvarením
poľovného gulášu pre občanov a podávať ho pri naplánovanom konaní akcie.
Tieţ informoval, ak bude niekto chcieť poriadať kult.podujatie, nie je problém
vyhovieť ale je potrebné to včas nahlásiť na Obecný úrad.
Pán Vráblik pripomienkoval hody, kde by bolo vhodné zabezpečiť kolotoč. Tieţ
informoval, ţ e môţ e poskytnúť tel. kontakt na fy, ktorá zariadenia , ako sú kolotoč
a húpačky, prevádzkuje a mala by záujem na hody prísť.

5. Starosta obce informoval o problémoch s vydávaním časopisu, ktorý mal vydať
p.Tinka, avšak finančné problémy mu to neumoţ nili, a tak časopis vytláčala obec,
čo bolo pre ňu časovo náročné. Nebránime sa tomu, ale je potrebné vykonať určité
zmeny, aby nedošlo k podobnej situácii . Z obecného úradu by bolo vodné do
redakčnej rady doplniť člena. Pani Guláňová je ochotná dodať do časopisu všetky
poţ adované informácie, avšak byť členom v redakčnej rade z časových dôvodov
nechce byť.
Pán Vráblik pripomienkoval, ţ e redakčná rada nemôţ e zostať v zloţ ení v ktorom
je. Je potrebné, aby bol časopis pred vydaním predloţ ený na OZ. Stačí, aby
časopis mal 4 strany a bolo v ňom, to čo tam má byť..
Pán Oprchal informoval poţ iadavku chalupárov, ţ e aj oni majú o časopis záujem.

Starosta podal informáciu pre chalupárov, ţ e v prípade záujme o tlačovú formu
časopisu sa môţ u prihlásiť na Obecnom úrade. Tieţ informoval, ţ e časopis si
prečítali aj občania iných obcí a páčil sa im.
Časopis vydáva obec Nová Bošáca , a nie súkromná firma, ako bolo prezentované.
Problém vo vydávaní je technický, ale aj tento problém bude v krátkej budúcnosti
vyriešený. Časopis sa bude naďalej vydávať štvrťročne,
Pán Pavlovič pripomienkoval, ţ e on vlastne je posledný článok vydávania
časopisu, spolupracuje s ľuďmi, pozná to , je rád, ţ e to tu funguje, sleduje to,
hodiny a hodiny večer za tým sedí a zrazu sa dozvie, ţ e je tendencia niečo dobré
zaniknúť. Ľudia, čo s tým nič nemajú spoločné to negativizujú.
Starosta reagoval, ţ e nič nechceme zrušiť, nech sa pokračuje vo vydávaní
štvrťročne, ale nech sa to nerobí všetko na doraz. Za vydávanie časopisu
zodpovedá Obec Nová Bošáca a redakčná rada.
Pani Martáková informovala, ţ e členovia klubu dôchodcov sú ochotní pomôcť pri
vydávaní a roznášaní časopisu.
Pán Tinka informoval, ţ e problémy s financovaním pri tlači by tento rok uţ
nemali byť, ţ e treba časopis dať tlačiť do tlačiarne, nakoľko kvalita obrázkov pri
tlačení na obecnej tlačiarni nie je taká, ako má byť.

6. Rôzne
a) Peter rýdzi poţ iadal o pridelenie a odkúpenie bytu v bytovom dome s.č.
164, nakoľko si chce zaloţ iť rodinu. Starosta obce informoval, ţ e
o odpredaj bytov je viac záujemcov. Uvedenú ţ iadosť budeme viesť
v evidencii a v prípade potreby sa pristúpi k schvaľovaniu
b) Starosta obce informoval o vstupe do bytového druţ stva.. V Novom Meste
nad Váhom v bytovom podniku prisľúbili, ţ e pristúpia k uzatvoreniu
zmlúv. PO uzatvorení zmlúv sa pristúpi k odpredaju na základe určenia
p.Gálika. V bytoch sú pridelené byty na dobu určitú a na dobu neurčitú.
Pán Matejík ţ e cenu zostatkovú alebo trhovú za jednotlivé byty treba
počítať podľa zákona, a tieţ aby p.Gálik určil, podľa zmlúv, kto je povinný
akú cenu zaplatiť.
c) starosta informoval o probléme s platením nájomného p.Holbovej
v bytovom dome č.81. Uţ teraz má vyčerpanú zábezpeku na úhradu
nájomného , je nezamestnaná a nemá moţ nosť pravidelne platiť nájom.
Podľa zmluvy, v prípade, ţ e nebude platiť, bude sa s ňou musieť ukončiť
zmluva.
d) Starosta obce informoval poslancov o problémoch nájomného za prenájom
KD. Občania Novej Bošáci sa sťaţ ujú, ţ e nájom za KD je priveľký
a fin.dôvodov si radšej oslavy zabezpečujú v penzióne Ţákovic. Bolo by
vhodné upraviť prenájom KD pre domácich občanov podľa návrhu, ktorý
im predniesol. Na niektorých oslavách je 20, na niektorých 30 ľudí , zdrţ ia
sa v priestoroch len do večera a platia priveľa. V zime sa v priestoroch
musí aspoň temperovať a tak treba, aby bol KD vyuţ itý.
Poslanec Oprchal sa tieţ pridal k názoru, ţ e uvedené poplatky treba upraviť
Za schválenie dodatku č.1 k VZN 3/2011 o poplatkoch za sluţ by v obci
Nová Bošáca, ktorý je súčasťou zápisnice hlasovali všetci prítomní
poslanci.

Uznesenie č. 3/2013
OZ v Novej Bošáci jednomyseľne schvaľuje dodatok č.1 k VZN č.3/2011
o poplatkoch za služby v obci Nová Bošáca.
e ) starosta obce informoval poslancov o plánovanom vykonaní prác
pracovníkov pracujúcich na verejnoprospešné sluţ by v roku 2013.
Jedná sa o nasledovné práce:
- oprava kyselky pri Ochodnických, kde budeme musieť podať
pomocnú ruku pri výkopových prácach a budovaní ochranného
múrika
- údrţ ba cintorína, pamätníkov, údrţ ba okolo budov
- údrţ ba okolia pri rozhľadni na Lopeníku
- vyslobodenie vedenia obecného rozhlasu , ktoré sú pozarastané
v okolitých stromoch, stĺpy sú hnilé
- treba vykonať opravy v KD, vymaľovať sálu, schodište, balkón,
ponuka na vymaľovanie priestorov , ktorú doniesla p.Kostelanová
od firmy bola nemalá, musíme to vykonať sami
- likvidácia čiernych skládok

7. Diskusia :

-

-

-

-

Pán Pavlovič sa informoval o odhŕňaní snehu na osade Grúň, na čo
starosta obce zareagoval, ţ e nie všetky cesty sa dajú odhrnúť naraz,
sme chotár s veľkou rozlohou a napr. na osade Mravcové musel
traktor odhŕňať po častiach a vytláčať na kraj a zdrţ al sa tam 2
hodiny. Dnes odhŕňal osady Vráblovec, Hajdarové, Ukovec a na
Predpolome a zajtra ráno bude na osade Grúň.
Pán Tinka sa prihlásil do diskusie , kde sa v prvom rade chcel
poďakovať p.Pavlovičovi a p.Levkovičovi za prácu, ktorú vykonali
pri vydávaní časopisu . Tieţ pripomienkoval, ţ e všetci si platia
rovnako dane, ale keď je niekto väčším prínosom pre obec, treba
pre neho aj niečo urobiť.
Tieţ treba zorganizovať aktivity, pri ktorých sa sceľuje obec
a zbliţ uje to ľudí., trebárs zorganizovať brigádu na maľovanie
priestorov, uvariť guláš a pod
Pani Bahníková pripomienkovala, ţ e väčšinou na akciách je ona
a pracovníčky úradu.
pani Ochodnická sa spýtala, či by sa nemohla robiť jaternica aj
v Novej Bošáci, kde by sa obec scelila. Starosta pripomienkoval, ţ e
sa nebráni ţ iadnej navrhnutej akcii, ale treba zabezpečiť k tomu aj
ľudí a nie stále tí istý
pani Bahníková sa informovala, kedy sa bude opravovať pouličné
osvetlenie. Starosta obce informoval, ţ e sa rozprával s p.Martákom,
avšak teraz nie je moţ né realizovať opravné práce, nakoľko pri
oprave treba priestor na ceste aj mimo cesty a sneh na okraji cesty
bráni k vykonaniu uvedených prác.
p.Šamáková sa informovala o sľúbenom príspevku pre klub
dôchodcov.

-

-

Starosta: príspevok si môţ u vyzdvihnúť v pokladni obce
Pán Pavlovič pripomienkoval prístup aktivačných pracovníkov
k separovanému odpadu a vreciam, ktoré prinesie do obecné dvora.
K uvedenému sa p.Šamáková vyjadrila, ţ e občania sú nespokojní so
zvyšovaním poplatku, a pokiaľ sa bude zvyšovať, nemajú dôvod
separovať.
Starosta : separovanie odpadu je prvoradá povinnosť a pracovníci,
vrecia s odpadom dajú podľa druhu odpadu na príslušné miesto.
Pán Malec informoval, ţ e z roku 2012 zostalo asi 10 neplatičov
dane z nehnuteľnosti a je ponuka túto vymáhať cestou exekútora,
čo nebude obec nič stáť.
poslanec Oprchal navrhol, aby sa tradičné kult. akcie v obci
plánovali vopred, aby sa zamedzilo problému dvojitej objednávky.
starosta obce informoval o doplácaní z vyúčtovania tepla a tieţ , ţ e
obyvatelia bytovky s.č. 168 vyjadrili nespokojnosť nad cenou tepla.

8. PO diskusii starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 15.zasadnutie
OZ
Zapisovateľka: Guláňová Danka
Overovatelia: Bahníková Danka
Mizerák Peter
Ján Jurika
starosta obce

