Z Á P I S N I C A
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Bošáci
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 13.12.2018 v zasadacej miestnosti
Obecného úradu.
Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Program:
otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze,
schválenie rozpočtu na rok 2019,
schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady 2019,
5. schválenie VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia,
6. schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019,
7. návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov,
8. rôzne,
9. diskusia,
10. záver.
1.
2.
3.
4.

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Ján Žucha a privítal všetkých
prítomných. Za overovateľov zápisnice určil p .Kubicu Milana a Kročilovú Miriam,
za zapisovateľku p. Guláňovú. Oboznámil prítomných s programom schôdze. K programu
neboli žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kročilová Miriam
Kubica Milan
Kukuča Ján
Kukučová Zdenka
Uherčík Peter Ing.

proti

zdržal sa

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

2. Kontrolu uznesení z predchádzajúcej schôdze previedol zástupca starostu Ing. Peter
Uherčík. Zároveň previedol kontrolu nesplnených uznesení z predchádzajúceho volebného
obdobia. Starosta obce o každom uznesení podal informáciu. Viaceré uznesenia boli
priebežne splnené. Dve uznesenia sú v procese realizácie.

1

Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kročilová Miriam
Kubica Milan
Kukuča Ján
Kukučová Zdenka
Uherčík Peter Ing.

proti

zdržal sa

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

Uznesenie č.12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci berie na vedomie plnenie uznesení
z predchádzajúcej schôdze bez pripomienok.
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kročilová Miriam
Kubica Milan
Kukuča Ján
Kukučová Zdenka
Uherčík Peter Ing.

proti

zdržal sa

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

3. Kontrolórka obce predniesla návrh na 5.zmenu rozpočtu na rok 2018, návrh rozpočtu na
roky 2019, 2020 a 2012 a stanovisko k návrhu rozpočtu. Poslanci po krátkej diskusii prijali
nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schvaľuje 5. zmenu rozpočtu na rok 2018
celkové príjmy vo výške 1 842 242,86 €
celkové výdavky vo výške 1 791 147,48 €.
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kročilová Miriam
Kubica Milan
Kukuča Ján
Kukučová Zdenka
Uherčík Peter Ing.

proti

zdržal sa

..................................
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Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci
a) schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Nová Bošáca na rok 2019,2020 a2021
bez programovej štruktúry
b) schvaľuje pozmeňujúce návrhy k návrhu rozpočtu obce Nová Bošáca na r. 2019 – 2021
c) berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Nová
Bošáca na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu na obdobie 2020 – 2021
d) schvaľuje rozpočet obce Nová Bošáca na rok 2019
s celkovými príjmami vo výške 1 125 472,00 € a
s celkovými výdavkami vo výške 1 125 472,00 €
e) berie na vedomie rozpočet obce Nová Bošáca na rok 2020 – 2021.
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kročilová Miriam
Kubica Milan
Kukuča Ján
Kukučová Zdenka
Uherčík Peter Ing.

proti

zdržal sa

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

Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci poveruje starostu obce Nová Bošáca v zmysle
§ 11 ods. 4 pís. b zákona č. 369/1990 Z. z. vykonávať zmeny rozpočtu obce v priebehu
rozpočtového roka 2019 rozpočtovými opatreniami v zmysle § 14 ods. 2 pís. a, b zákona č.
583/2004 Z. z., pričom každé rozpočtové opatrenie môže byť do výšky 3 000,- €. Uvedená
právomoc sa týka bežného a kapitálového rozpočtu.
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kročilová Miriam
Kubica Milan
Kukuča Ján
Kukučová Zdenka
Uherčík Peter Ing.

proti

zdržal sa

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

4. Starosta obce predniesol poslancom návrh na schválenie VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2019. Poslanci
s návrhom súhlasili a prijali nasledovné uznesenie.
Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Nová Bošáca č.1 / 2019 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kročilová Miriam
Kubica Milan
Kukuča Ján
Kukučová Zdenka
Uherčík Peter Ing.

proti

zdržal sa

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

5. Starosta obce predniesol návrh na schválenie VZN obce Nová Bošáca o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia.
Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Nová Bošáca č.23/ 2019 o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia.
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kročilová Miriam
Kubica Milan
Kukuča Ján
Kukučová Zdenka
Uherčík Peter Ing.

proti

zdržal sa

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

6. Starosta obce predniesol poslancom návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2019. Poslanci s návrhom súhlasili a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2019.
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kročilová Miriam
Kubica Milan
Kukuča Ján
Kukučová Zdenka
Uherčík Peter Ing.

proti

zdržal sa

..................................
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7. Starosta obce predniesol návrh na zriadenie nasledovných komisií:
Komisia na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve , za predsedu navrhol
poslanca Kubicu Milana a za členov ostatných poslancov.
Komisia bytová, za predsedu navrhol poslankyňu Kročilovú Miriam a za členov ostatných
poslancov.
Komisia pre kultúru, šport, cestovný ruch a školstvo, za predsedu navrhol poslankyňu
Kukučovú Zdenku, ktorá do budúceho zasadnutia OZ doplní komisiu o minimálne 2 členov.
Poslanci s návrhom súhlasili a prijali nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci
A. zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Novej
Bošáci podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
B. volí
1. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu : Kubica Milan
2. členov komisie na ochranu verejného záujmu:
Ing. Peter Uherčík
Daniel Gelo
Ján Kukuča
Miriam Kročilová
Zdenka Kukučová
Ivan Kabelík
Náplň práce komisie na ochranu verejného záujmu na ochranu verejného záujmu
vyplýva zo znenia zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov, preto sa jej náplň neurčuje uznesením.
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kročilová Miriam
Kubica Milan
Kukuča Ján
Kukučová Zdenka
Uherčík Peter Ing.

proti

zdržal sa

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

Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci
A. zriaďuje bytovú komisiu
B. určuje náplň práce bytovej komisie
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a)
b)
c)
d)
e)

posudzovanie žiadostí o pridelenie bytu
účasť na preberaní bytov
účasť na obhliadkach bytových domov a jednotlivých bytov
posudzovanie závad , navrhovanie riešení na ich odstránenie
vyjadrovanie sa k reklamáciám nájomníkov

C. volí
1. predsedu bytovej komisie : Kročilová Miriam
2. členov bytovej komisie:
Ing. Peter Uherčík
Daniel Gelo
Ján Kukuča
Zdenka Kukučová
Ivan Kabelík
Milan Kubica
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kročilová Miriam
Kubica Milan
Kukuča Ján
Kukučová Zdenka
Uherčík Peter Ing.

proti

zdržal sa

8. Rôzne
- Kontrolórka obce predniesla správu z finančnej kontroly na mieste. Poslanci prijali
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci berie na vedomie správu z finančnej kontroly
na mieste.
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kročilová Miriam
Kubica Milan
Kukuča Ján
Kukučová Zdenka
Uherčík Peter Ing.

proti

zdržal sa

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

- Starosta obce navrhol členov do rady školy:
Milan Kubica, Ing. Peter Uherčík, Daniel Gelo a Ivan Kabelík
Poslanci s návrhom súhlasili a prijali nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schvaľuje delegovať do rady školy zástupcov
zriaďovateľa: Milan Kubica, Ing. Peter Uherčík, Daniel Gelo a Ivan Kabelík
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kročilová Miriam
Kubica Milan
Kukuča Ján
Kukučová Zdenka
Uherčík Peter Ing.

proti

zdržal sa

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

- Zástupca starostu obce navrhol poslancom schváliť zvýšenie platu starostovi obce. Poslanci
zhodnotili doterajšie výsledky práce starostu, s návrhom jednoznačne súhlasili a prijali
nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci ruší uznesenie č.10/2018 o plate starostu obce
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kročilová Miriam
Kubica Milan
Kukuča Ján
Kukučová Zdenka
Uherčík Peter Ing.

proti

zdržal sa

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

Uznesenie č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schvaľuje plat starostu obce a určuje v zmysle
§ 11, ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení, v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach
starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov navýšenie minimálneho platu
starostu obce o 25 % s účinnosťou od 1.1.2019.
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Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/
/
/
/
/
/

Kabelík Ivan
Kročilová Miriam
Kubica Milan
Kukuča Ján
Kukučová Zdenka
Uherčík Peter Ing.

proti

zdržal sa

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

- Starosta obce informoval poslancov :
 boli vykonávané zmeny cestovného poriadku SAD súvislosti so zosúladením s ŽSR,
bude vykonané pracovné stretnutie 10.01.2019 za účelom zapracovania ďalších
požiadaviek, starosta upozornil, že všetky zmeny budú vedením SAD posudzované aj
z hľadiska efektivity,
 schválená novela zákona o odmeňovaní pracovníkov vykonávajúcich práce vo
verejnom záujme, jedná sa o navýšenie platov zamestnancov Obecného úradu,
 v súvislosti s úspešnou požiadavkou na schválenie žiadosti o nenávratné finančné
prostriedky – nákup kompostérov do domácnosti prac. OcÚ budú odovzdávať
kompostéry občanom bezplatne v priebehu januára 2019,
 vydanie smernice na verejné obstarávanie,
 požiadal o zváženie možnosti v nevyhnutných prípadoch možnosť hlasovať pre
poslancov obecného zastupiteľstva elektronicky, poslanci súhlasili a spôsob
hlasovania elektronicky per rollam bude zapracovaná do rokovacieho poriadku,
 vydanie kolaudačného rozhodnutia pre prízemie bytového domu č. 81, dva byty
a ambulancia všeobecného lekára,
 nedostatky v súvislosti s užívaním vodného zdroja „Mestečko“ v osade Predpoloma
prekonzultované s vedením Lesy š. p. a navrhnuté riešenie vytvorenia lesnej cesty
mimo ochranné pásmo vodného zdroja je v súlade s aktualizovaným
hydrogeologickým posudkom RNDr. Dovinu,
 prebehla rekonštrukcia miestnych komunikácií v častiach Mravcové, Svianiarka
a Poloma, do konca roka 2018 bude projekt prefinancovaný,
 pravdepodobne vo februári 2019 bude vyhodnotená žiadosť na vytvorenie zberného
dvora v Novej Bošáci,
 po ukončení projektov rekonštrukcie školy, výstavby kompostoviska a nákupu
techniky, programu obnovy dediny prebehlo financovanie a s tým súvisiaca
administratívna časť, v súlade so zmluvnými podmienkami bude prebiehať
monitorovanie projektov,
 bude vykonaná obhliadka vodného zdroja NBH-1 za KD prac. RÚVZ Trenčín za
účelom vytýčenia ochranných pásiem.
Po krátkej diskusii starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Novej Bošáci.
Zapisovateľka:
Overovatelia:
Ing. Ján Žucha
starosta obce
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