Z Á P I S N I C A
z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Bošáci
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 3.10.2018 v zasadacej miestnosti
Obecného úradu.
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.

Program :

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

otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze,
dohoda o ukončení úverovej zmluvy a prerokovanie zmluvy o termínovanom úvere,
schválenie spoluúčasti – rekonštrukcia školy,
Rôzne,
všeobecná diskusia,
záver.

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Žucha. Privítal
prítomných a oboznámil poslancov s programom schôdze. K programu neboli žiadne
pripomienky.
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

..................................

Za overovateľov zápisnice určil MUDr. Katarínu Kosovú a Jána Kukuču. Za
zapisovateľku p. Guláňovú.
2. Kontrolu uznesenia z predchádzajúcej schôdze, uznesení za rok 2018 a celé volebné
obdobie 2014-2018 vykonala kontrolórka obce p. Jarmila Konečníková. Vyhodnotila
uznesenia a k nesplneným uzneseniam žiadala od starostu obce vysvetlenie
- uznesenie o zámere uzatvorenia zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy – nebolo splnené,
nakoľko navrhované nájomné zmluvy boli pre obec nevýhodné, rokovania sú naplánované,
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- vysporiadanie pozemkov na ceste v osade Grúň, ktorá nie je v katastrálnej mape vedená ako
komunikácia na základe žiadosti Romana Pavloviča a Lenky Kadlečíkovej – v súčasnej dobe
ZMOS spracováva legislatívny zámer vysporiadania pozemkov pod komunikáciami aj
v prípadoch, kde cesta nie je vedená ako komunikácia (spravidla sa jedná o trvalý trávnatý
porast alebo ornú pôdu), rovnaká situácia s cestou je aj v osade Kameničné, bol požiadaný
geodet o spracovanie geometrického plánu,
- rekonštrukcia miestnych komunikácií častí Sviniarka, Poloma a Mravcové , po verejnom
obstarávaní sa bude rokovať s predkladateľom najvýhodnejšej ponuky,
Na ostatné pripomienky prijali poslanci nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 74/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schvaľuje nájomné v bytovom dome s. č. 81
v bytoch na prízemí vo výške 2,44,-EUR/m2.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

..................................

Uznesenie č. 75/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci
a) schvaľuje zmluvu o predaji časti pozemku p. č. 8014/25 v k. ú. Nová Bošáca, a to diely 9
a 10 o výmere 28 m2, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom číslo 318/2018,
b) poveruje starostu obce podpísať kúpnu zmluvu so žiadateľkou Vierou Kukučovou, bytom
Nová Bošáca č. 93.
Starosta obce konštatuje, že zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce bol
schválený uznesením č. 70/2018 a v súlade s platnou legislatívou bol zverejnený.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

..................................
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Uznesenie č. 76/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci
a) schvaľuje návrh koncesnej zmluvy vo veci poskytovania internetových služieb optickým
samonosným káblom,
b) poveruje starostu obce vykonaním verejného obstarávania.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

..................................

Uznesenie č. 77/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci ruší uznesenie č. 55/2015.
Odôvodnenie: Inventarizačnú komisiu určuje starosta obce v súlade s platnou legislatívou.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

..................................

Uznesenie č. 78/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci ruší uznesenie č. 8/2015.
Odôvodnenie: Schválené zmeny výkonným výborom Mikroregiónu Bošáčka.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

..................................
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Uznesenie č. 79/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci ruší uznesenie č. 37/2016.
Odôvodnenie: Projekt medzinárodnej spolupráce sa nerealizoval.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

..................................

3. Starosta obce informoval o nerealizovaní zrážok zmluvnou bankou na základe novej
úverovej zmluvy z roku 2017 zo strany banky. Na základe uvedených skutočností vec
prerokoval s vedením Prima banky Slovensko a.s. a výsledkom rokovaní je návrh úverovej
zmluvy za rovnakých výhodných podmienok a dohoda o ukončení pôvodnej zmluvy. Prima
banka odmietla pristúpiť na doplatenie splátok obcou z dôvodu interných predpisov a navrhla
novú úverovú zmluvu schválenú úverovou komisiou za rovnakých podmienok. Zároveň
predložil zastupiteľstvo návrh zmluvy a dohody o ukončení pôvodnej zmluvy. Poslanci
s návrhom súhlasili a prijali nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 80/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schvaľuje dohodu o ukončení
o termínovanom úvere č.28/002/16.

Zmluvy

Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

..................................

Uznesenie č. 81/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schvaľuje zmluvu o termínovanom úvere č.
28/011/18
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Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

..................................

4. Starosta obce informoval o ukončení prvej etapy projektu rekonštrukcie budovy školy.
Celkový rozpočet schválený Enviromentálnym fondom bol vo výške 168 631,16,-EUR,
pričom schválená dotácia je vo výške 150 000-,EUR, schválených 5% spoluúčasti vo výške
7 894,74,-EUR a doplatenie spoluúčasti vo výške 10 736,42,-EUR. Poslanci návrh
prerokovali a starosta obce navrhol nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 82/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schvaľuje spoluúčasť – dofinancovanie
projektu rekonštrukcie školy „Zateplenie školy v Novej Bošáci č. p. 76“ vo výške 10 736,42,EUR.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

..................................

5. Rôzne
- Kontrolórka obce predniesla poslancom návrh na schválenie úpravy rozpočtu. Poslanci
nemali k návrhu pripomienky a prijali nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 83/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schvaľuje 4. zmenu rozpočtu na rok 2018
celkové príjmy vo výške 2 000 766,70,-EUR ,
celkové výdavky vo výške 2 000 766,70,-EUR
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Hlasovanie
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

.............................

- starosta obce predniesol návrh na schválenie odmeny kontrolórke obce za zodpovedné
vykonávanie pracovných úloh aj nad rámec pôsobnosti hlavného kontrolóra obce vo výške
34,01 % z mesačného platu hlavného kontrolóra. Poslanci s návrhom súhlasili a prijali
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 84/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje jednorazovú odmenu
kontrolórke obce za zodpovedné vykonávanie pracovných úloh vo výške 34,01 %
z mesačného platu hlavného kontrolóra, ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom
termíne.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

..................................

- Starosta obce predniesol návrh výkonného výboru Mikroregiónu Bošáčka zvýšiť členský
príspevok na rok 2018 vo výške 0,60,-EUR na obyvateľa obce.
Uznesenie č. 85/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schvaľuje členský príspevok pre potreby
Mikroregiónu Bošáčka na rok 2018 vo výške 0,60,-EUR na jedného obyvateľa k 31.12.2017.
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Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

..................................

- Starosta obce predniesol návrh na schválenie členského príspevku do Združenia obcí
Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vo výške 1,00,-EUR na
každého obyvateľa, podľa stavu obyvateľov obce k 31.12.2014, čo prestavuje čiastku 1 106.EUR.
Uznesenie č. 86/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schvaľuje členský príspevok do Združenia
obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vo výške 1,00,EUR na každého obyvateľa, podľa stavu obyvateľov obce k 31.12.2014, čo predstavuje
čiastku 1 106,-EUR.
Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

..................................

- Slovenská informačná a marketingová spoločnosť a.s. Nová Bošáca, požiadala o predĺženie
platnosti zmluvy o prenájme nebytových priestorov zo dňa 1.1.2009, uzatvorenej medzi
obcou Nová Bošáca a Slovenskou informačnou a marketingovou spoločnosť a.s. na obdobie
od 1.1.2019 do 31.12.2028. Jedná sa o nebytové priestory v budove s. č. 78, ktorá leží na
parcele číslo 8035/8 v k ú. Nová Bošáca. Prednostné právo uzavretia nájomnej zmluvy
vyplýva zo zmluvy z roku 2009.
Uznesenie č. 87/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci
a) schvaľuje predĺženie nájmu nebytových priestorov v Novej Bošáci, s. č. 78, KN-C, par. č.
8035/8 podľa zmluvy o prenájme nebytových priestorov zo dňa 1.1.2009 na dobu určitú od
01.01.2019 do 31.12.2028 v prospech spol. Slovenská informačná a marketingová spoločnosť
a.s. Nová Bošáca č. 78,
b) poveruje starostu obce podpísať dodatok č. 2 nájomnej zmluvy týkajúci sa doby nájmu.
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Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

..................................

- kontrolórka obce predniesla poslancom správy hlavného kontrolóra obce Nová Bošáca:
a) správa z finančnej kontroly dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem obce v realizácii procesu inventarizácie majetku a záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov,
b) správu z kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu.
Uznesenie č. 88/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci berie na vedomie
kontrolóra obce z finančnej kontroly na mieste.

správy hlavného

Hlasovanie:
Poslanec

za proti zdržal sa

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kosa Andrej
Kosová Katarína MUDr.
Kukuča Ján
Levkovič Peter Ing.
Uherčík Peter Ing.

..................................

- starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo:
- ukončenie projektu „Cintorín v Novej Bošáci“ financovaný cez Program obnovy dediny,
- kolaudácia bytov a ambulancie všeobecného lekára na prízemí bytového domu s. č. 81,
požiadavky RÚVZ Trenčín a HaZZ Nové Mesto n/V splnené,
- možnosť zasielať požiadavky na zosúladenie spojov SAD a ŽSR,
- možnosť zamestnať na trvalý pracovný úväzok na Obecnom úrade,
- starosta obce navrhol na stretnutí bývalých starostov okresu Nové Mesto n/V
PaeDr. Kravarčíka na ocenenie za prácu,
- Mikroregión Bošáčka pripravuje oslavy 100 rokov vzniku ČSR,
- prebieha príprava Slivkového festivalu 2018
- v súvislosti s vodným zdrojom Predpoloma-Mestečko, doposiaľ nebol predložený
hydrogeologický posudok RNDr. Dovinu, starosta obce zistil v Štátnom archíve projektovú
dokumentáciu a rozpočet k výstavbe uvedeného vodného zdroja z roku 1979.
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6. Diskusia
- poslankyňa MUDr. Kosová sa informovala o stave kúrenia v škole; starosta informoval
poslancov, že kúrenie bolo spustené a podmienky určuje zákon o tepelnej energetike
a vykonávacie predpisy.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za aktívnu spoluprácu počas
volebného obdobia a ukončil 26.zasadnutie OZ v Novej Bošáci.

Zapisovateľka:
Overovatelia:
Ing. Ján Žucha
starosta obce
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