ZÁPISNICA

Z 20. riadneho zasadnutia OZ Nová Bošáca, ktoré sa konalo dňa 12.02.2014
v zasadačke OÚ.
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze
Schválenie podmienok VOS na odpredaj nehnuteľnosti – byt v bytovom dome 164
Schválenie VZN č. 23/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
Racionalizačné opatrenia v ZŠ - schválenie
Rôzne
Diskusia
Záver

1. 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ján Jurika, privítal
všetkých prítomných a zároveň všetkých oboznámil s program schôdze. Za
overovateľov zápisnice určil pán starosta pána Matejíka Romanaa pána
VráblikaJaroslava. Za zapisovateľku určil pani Matejíkovú.
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze previedol zástupca starostu
Ladislav Mitana.

Uznesenie č. 36/2014
OZ v Novej Bošáci berie na vedomie plnenej uznesení z predchádzajúcej schôdze
bez pripomienok.
3. Starosta obce informoval o predaji bytu v bytovom dome č. 164 podmienky
predaja vypracovala JUDR. Zuzana Ondrejovičová. Predaj bytu bude realizovaný
formou obchodnej verejnej súťaže. Pán poslanec Vráblik sa informoval ako sa
bude postupovať pri predaji ak dvaja záujemcovia ponúknu rovnakú cenu za byt,
starosta odpovedal že prebehne druhé kolo VOS. Po krátkej diskusii poslanci
hlasovali za prijaté uznesenie nasledovne:

Za schválenie uznesenia: 6
0
Proti
Zdržal sa
0

Uznesenie č. 37 /2014
OZ v Novej Bošáci schvaľuje podľa § 9 ods. 2 písm. b/ Zákona o majetku obcí
podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľností.
4. Starosta vyzval pani Matejíkovú aby informovala poslancov o potrebe zmeny
VZN č. 23/2013, ktoré sa mení, nakoľko poklesol počet žiakov v ZŠ s MŠ a preto
je potrebná úprava v sume príspevku na prevádzku MŠ, ŠJ a školského klubu. Po
krátkej diskusii poslanci hlasovali za prijaté uznesenie nasledovne:

Za schválenie uznesenia: 6
Proti
0
Zdržal sa
0

Uznesenie č. 38 /2014
OZ v Novej Bošáci schvaľuje VZN č. 23/2014 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a žiaka školského zariadenia.
5. Starosta obce prečítal list, ktorý prišiel z Ministerstva školstva vedy, výskumu
a športu SR, ktorým určuje zriaďovateľovi povinnosť vykonať nasledujúci druh
racionalizačného opatrenia:
ak bude do 31.mája v príslušnom roku menej ako 15 žiakov v triede 5.
ročníka pre nový školský rok, ukončiť vzdelávanie na druhom stupni
základnej školy do 31.augusta. Starosta navrhol keďže sa zmenil zákon, zrušiť
uznesenie 16/2013 OZ, ktoré bolo prijaté 25.9.2013. Pani riaditeľka informovala
poslancov o zmenách v zákonoch ktoré boli schválené 4. decembra 2013 uviedla
že počet detí klesá a na zápis do prvého ročníka prišlo 8 detí. Tiež informovala
o potrebe dofinancovania platov učiteľov zriaďovateľom nakoľko normatív
nepokrýva celkové náklady na mzdy a prevádzku odhadovaná suma na
dohodovacie konanie v tomto roku je 20 000,- €. Pán Levkovič informoval
o návšteve, ktorú absolvoval s pánom Malecom na obvodnom úrade školstva
v Trenčíne kde zisťovali nové podmienky financovania škôl nakoľko ešte nie je
prijatá novela zákona o financovaní v školstve nevedeli im povedať presné
podmienky financovania či budú školy financované podľa počtu žiakov v triede
alebo počtu tried. Pán Levkovič uviedol o potrebe vytvorenia školského obvodu
so školou v Bošáci, aby bola možnosť prefinancovať náklady žiakom na cestovné
do školy a poďakoval všetkým, ktorý sa snažili spolupracovať pri jednaniach

o zachovaní školy. Uviedol tiež, že zrušením druhého stupňa sa zníži počet
stravníkov a treba informovať pána Andreja Kukuču o novej situácii. Pán Tinka sa
opýtal pani riaditeľky či chce zrušiť školu ona mu ale vysvetlila že robila všetko
preto aby škola bola zachovaná zúčastnila sa trikrát na rokovaní na ministerstve
školstva kde argumentovali vzdialenosťou, ktorú musia deti absolvovať na ceste
do školy taktiež s poslancami, starostom a pánom Levkovičom navštívili podobnú
školu ako je naša v Pobedíme, ktorá je prestavaná a škôlka je súčasťou školy
v jednej budove tiež dala vypracovať projekt na prestavbu ZŠ s MŠ, argumenty
o vzdialenosti do školy v Bošáci ministerstvo neuznalo a pri poklese počtu žiakov
je potrebná väčšia suma na dofinancovanie. Pán Tinka sa pýtal na perspektívu do
ďalších rokov v počte žiakov a pani riaditeľka mu odpovedala, že to presne nevie
nakoľko to záleží aj na rodičoch detí.
Starosta povedal, že je možné ak počet žiakov klesne a nenaplní sa počet na prvom
stupni, že sa bude musieť zrušiť celá škola a preto je zbytočné ju prerábať podľa
vypracovaného projektu. Pani riaditeľka informovala o počte detí v MŠ- 10detí
odchádza a zostáva 15 detí ale záujem o škôlku rodičia majú ale presný počet budú
vedieť až po zápise do škôlky. Pán Tinka sa vyjadril, že nechce jatriť rany ale po
zrušení školy bude mať obec problém so získaním Eurofondov.
Po krátkej diskusii sa poslanci dohodli, že treba spraviť prognózu
o predpokladanom počte žiakov v nasledujúcich rokoch ako navrhol pán Tinka
a treba všetko zvážiť načo starosta uviedol možnosť mimoriadneho zastupiteľstva
kde sa doriešia otázky ohľadom postupu a zabezpečení všetkých náležitostí, ktoré
treba pri zrušení 2. stupňa ZŠ s MŠ a odstupných platov pre učiteľov a tiež
riešenie právnej subjektivity ZŠ s MŠ. Starosta poďakoval všetkým ktorý sa snažili
pomôcť pri zachovaní prevádzky školy.
Pani riaditeľka uviedla, že zistila všetko potrebné a vie aké opatrenia treba urobiť.
Poslanci hlasovali za zrušenie uznesenia č. 16/2013 nasledovne:

Za schválenie uznesenia: 5
Proti
1
Zdržal sa
0
Uznesenie č. 39/2014
OZ v Novej Bošáci ruší uznesenie č. 16/2013 v ktorom súhlasilo s ponechaním I. a II.
Stupňa na ZŠ v Novej Bošáci.
Po krátkej diskusii o racionalizačných opatreniach poslanci hlasovali za prijatie uznesenia
nasledovne:
Za schválenie uznesenia: 4
Proti
1
Zdržal sa
1

Uznesenie č. 40/2014
OZ v Novej Bošáci schvaľuje racionalizačné opatrenia uložené ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR.
6. Rôzne
a) Pani Matejíková predniesla návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.1/2014 jedná sa o navýšenie rozpočtu v príjmoch a presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, vytvorenie a čerpanie rezervného
fondu. Návrh je súčasťou zápisnice. Po prednesení návrhu pán Tinka žiadal
o konkrétnejšie uvedenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a spresnenie,
ktoré pani Matejíková následne predniesla. Za schválenie hlasovali všetci
poslanci kladne.
Uznesenie č. 41 /2014
OZ v Novej Bošáci jednomyseľne schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 1/2014.
b) Starosta informoval o žiadosti pani Kukučovej Márie nar. 15.08.1930 bytom
v Novej Bošáci 383, ktorá žiada o odpustenie dane zo stavieb. Pani Matejíková
uviedla platnosť VZN č.1/2013 § 6, ods. 4 v ktorom sa uvádza, že žiadosť treba
podať do 30.novembra predchádzajúceho roka na ktorý sa úľava vzťahuje.
Úľavu je možne uplatniť v roku 2015.
c) Starosta navrhol zrušiť vydávanie časopisu lebo nie je vydávaný na čas sú
s tým problémy, niektoré veci neboli uverejnené a pri poslednom vydaní nebol
časopis dodaný na obec, ktorá potrebuje časopis poslať do Bratislavy na
potrebné inštitúcie. Pán Tinka navrhol zmeniť radu na vydávanie časopisu, pán
Vráblik vyjadril súhlas so zrušením časopisu.
Po krátkej diskusii poslanci hlasovali za prijatie uznesenia nasledovne:
Za schválenie uznesenia: 5
Proti
0
Zdržal sa
1
Uznesenie č. 42/2014
OZ v Novej Bošáci schvaľuje zrušenie vydávania časopisu.
d) Starosta poslancov informoval o návšteve redaktora televízie Markíza ohľadom
výrubu stromov na ktoré obec vydala povolenie. V sobotu 8.2.2014 starosta
z dôvodu zlého počasia výrub zastavil a tiež žiadal pána Ing. Doboša aby
parcely upravili a zlikvidovali korene stromov a parcely upravili ako lúku.
Pán Mizerák uviedol, že o výrube rozhodlo viac organizácii s ktorými nie je
problém, ktoré sa dohodli a je tam len ľudský problém.

e) Starosta informoval poslancov ohľadom Biomasy, že bola vykonaná kontrola
inšpekciou.

7. Diskusia
f) Do diskusie sa prihlásil pán Jozef Kukuča, štatutár PZ Lopeník ktorý sa
informoval na odkúpenie miestneho liehovaru, ktoré bolo odsúhlasené OZ
uznesením č. 22/2013 chcel vedieť ako starosta postupoval a kedy začne
podnikať potrebné kroky ohľadom predaja budovy č. 60. Starosta pri osobnom
stretnutí s pánom Kukučom uviedol, že nemá záujem predať budovu miestneho
liehovaru a preto chcel pán Kukuča vedieť kedy začne konať. Pán Kukuča
uviedol že majú záujem opraviť budovu aj keď im starosta povedal, že majú
kde byť a to na Predpolome v KD kde už nie sú žiadne problémy, pán Vráblik
potvrdil že na Predpolome nie sú problémy z PZ Lopeník. Pán Mitana upozornil
starostu má konať ohľadom predaja a rešpektovať uznesenie OZ a starosta ho
upozornil že OZ rozhodlo o predaji budovy a nie pálenice, ktorú treba pod
dozorom zlikvidovať a treba zistiť vlastníka pozemku na ktorom je postavená
budova č.60. Po krátkej diskusii v ktorej poslanci starostovi navrhli aby začal
riešiť odpredaj budovy starosta povedal že od 1.3.2014 začne riešiť odpredaj
budovy.
g) Pán Kukuča tiež informoval starostu o ničení ciest a mostov v obci Nová
Bošáca po ktorých chodia kamióny plné dreva a nosnosť mostov určite
nedodržujú znečisťujú cesty a čo bude obec robiť v prípade zrútenia mostu kto
opraví zničený most. Starosta zistí možnosti ako umiestniť značky s nosnosťou
na mosty a upozorní Lesy a Ing. Dobošana dodržiavanie nosnosti mostov.
h) Pán Mitana uviedol, že na internetovej stránke nie sú všetky faktúry a zmluvy
a treba ich doplniť.
8. Záver
Po diskusii starosta obce poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil
20.zasadnutie OZ.
Zapisovateľka: Anna Matejíková

Overovatelia: Roman Matejík
Jaroslav Vráblik

Ján Jurika
starosta obce

