Z Á P I S N I C A
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Novej Bošáci
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 30.1.2019 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,
príprava aktualizácie Územného plánu obce Nová Bošáca,
zmeny a doplnenia do rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva,
rôzne,
diskusia,
záver.

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

za

Gelo Daniel

/
/

Kabelík Ivan

proti

zdržal sa

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

/
/
/
/
..................................

2. Kontrolu uznesení z predchádzajúcej schôdze previedol zástupca starostu Ing. Peter
Uherčík.
Uznesenie č. 25/2019
OZ v Novej Bošáci berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcej schôdze bez
pripomienok.
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Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/

Kabelík Ivan

proti

zdržal sa

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

/
/
/
/
..................................

3. Starosta obce informoval poslancov plánovanej aktualizácii Územného plánu obce. V prvej
fáze podáme žiadosť o dotáciu a v prípade úspešnosti budeme pokračovať v spracovaní
návrhu zmien a doplnení územného plánu. Poslanci s návrhom súhlasili a prijali nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Nová Bošáca“
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/

Kabelík Ivan

proti

zdržal sa

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

/
/
/
/
...............................................

4. Starosta obce predniesol poslancom návrh na zmeny a doplnenia do rokovacieho poriadku
obecného zastupiteľstva. Najdôležitejšou zmenou bude systém elektronického hlasovania per
rollam v prípade rýchlej potreby rozhodovania. Starosta návrh pripraví, obvyklým spôsobom
zverejní a zároveň zašle poslancom na pripomienkovanie.
5. Rôzne
- Starosta obce informoval o pripravovanom návrhu prevádzkového poriadku Kultúrneho
domu č. 79 a č. 526.
- Starosta obce predniesol návrh na zmenu a doplnenie cenníka služieb. Návrh obsahuje
doplnenie požičovného riadu a zmeny výšky nájomného v KD Predpoloma (zvýšenie o 5,EUR). Poslanci s návrhom súhlasili a prijali nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schvaľuje cenník služieb obce Nová Bošáca,
ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/

Kabelík Ivan

proti

zdržal sa

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

/
/
/
/
......................................

- Starosta obce predniesol poslancom správu Hlavného kontrolóra obce a správu z finančnej
kontroly. V rámci kontrolnej činnosti boli zistené nedostatky v oblasti zverejňovania, ktoré je
nevyhnutné odstrániť. Kontrolórka obce ospravedlnila svoju neúčasť na zasadnutí OZ
z dôvodu práceneschopnosti.
Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
obce Nová Bošáca.
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/

Kabelík Ivan

proti

zdržal sa

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

/
/
/
/
..................................

- Juraj Tinka, bytom Nová Bošáca č. 371 požiadal o schválenie prenájmu v budove s. č. 170
za účelom využitia na skladové priestory. Jedná sa o 2 miestnosti bývalej ambulancie
detského lekára. Zároveň informoval o potrebe revízie elektroinštalácie. Poslanci
s prenájmom súhlasili a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci
a) schvaľuje prenájom priestorov bývalej ambulancie detského lekára v budove s.č. 170
Jurajovi Tinkovi, bytom Nová Bošáca č. 371 s mesačnou výškou nájmu 0,50 €/m2 na dobu 1
rok.
b) poveruje starostu obce spracovať nájomnú zmluvu s aktuálnou výmerou priestorov na
prenájom a podpísať ju.
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Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/

Kabelík Ivan

proti

zdržal sa

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

/
/
/
/
........................................

- Starosta obce informoval o možnostiach čerpania fin. prostriedkov z MAS a následne
o potrebe schválenia finančného príspevku do MAS vo výške 1.-€ na obyvateľa; po krátkej
diskusii prijali poslanci nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schvaľuje členský príspevok na správu
Miestnej akčnej skupiny Bielokarpatsko- trenčianskeho mikroregiónu a mikroregiónu
Bošáčka vo výške 1,-EUR/obyv. za obec Nová Bošáca.
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/

Kabelík Ivan

proti

zdržal sa

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

/
/
/
/
......................................

- Členská schôdza spoločnosti Biomasa, združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec
zrušila členstvo obci Nová Bošáca. Nakoľko zrušenie členstva na základe právneho
stanoviska Advokátskej kancelárie JUDr. Stopka a JUDr. Cisarík s.r.o. nie je zákonné a je
v rozpore so stanovami združenia, zároveň sa navrhuje podanie žaloby na proces zrušenia
členstva. Napriek tejto skutočnosti obec Nová Bošáca má nárok na vyrovnávací podiel zo
združenia a nakoľko dlhodobo poukazujeme na nehospodárne riadenie združenia spoločne
s obcami Motešice a Mútne (v predchádzajúcom období zo spoločnosti z rovnakých dôvodov
vystúpila obec Kysucký Lieskovec a Klokočov), navrhuje sa vykonanie kontroly hlavnými
kontrolórmi obce v súlade s platnou legislatívou. Poslanci s návrhom súhlasili a prijali
nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra obce vykonať kontrolu
v súlade s § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s poukazom na § 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
v spoločnosti Biomasa, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec so zameraním na
hospodárnosť, efektívnosť a zákonnosť za obdobie 2014-2018.
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Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/

Kabelík Ivan

proti

zdržal sa

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

/
/
/
/
..................................

Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce splnomocniť Advokátsku kanceláriu
JUDr. Stopka a JUDr. Cisarík s.r.o. vo veci podania žaloby na zrušenie členstva v spoločnosti
Biomasa, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec.
Hlasovanie:
Poslanec

za

Gelo Daniel

/
/

Kabelík Ivan

proti

zdržal sa

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

/
/
/
/
..................................

- Starosta obce informoval poslancov:
 príprava žiadosti na ŠFRB na výstavbu bytového domu, v prípade nedodržania
termínu predloženia žiadosti z dôvodu nepredloženia stavebného povolenia je
možnosť financovania výstavby prostredníctvom stavebnej spoločnosti na základe
zmluvy o budúcej zmluve,
 žiadosť o NFP na výstavbu ekodvora je v súčasnej dobe vo finálnej fáze odborného
hodnotenia,
 možnosti odkúpenia pozemku pri tanečnom kole v Španí,
 príprava žiadosti výstavbu alebo rekonštrukciu multifunkčného ihriska,
 príprava žiadosti na financovanie kamerového systému,
 zámer čistenia obecných poľnohospodárskych pozemkov od náletov organizáciou
BROZ o. z.
 príprava nového prevádzkového poriadku pohrebiska formou VZN,
 požiadavka obce Haluzice na spoluúčasť pri oprave cesty medzi obcami Haluzice –
Štvrtok, poslanci budú informovaní o výške pomoci po spracovaní projektovej
dokumentácie a rozpočtu projektu, z čoho bude zrejmá aj výška spoluúčasti a materiál
bude predložený na prerokovanie,
 pripravované podujatí Zóna bez peňazí, nepotrebné veci bude možné vystaviť
v určenom dni v KD a bezplatne si veci odoberať,
 personálne zmeny na obecnom úrade,
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 predbežná kalkulácia tepelnej energie vykazuje úsporu na budove KD aj budove ZŠ,
6. Diskusia
- Poslanec Kubica sa informoval o možnosti navýšenia počtu svietidiel na verejnom osvetlení;
v súčasnej dobe je počet svietidiel vyhovujúci, v prípade potreby sa navýšenie nevylučuje,
- Prítomné dôchodkyne sa informovali o možnosti zriadenia skladu pre masky v budove
bývalého zdravotného strediska a možnosti vyčistenia masiek v práčovni obce; poslanci
nemali výhradu k návrhu, vyčistenie treba dohodnúť s p. Kostelanovou a po vyčistení sa
masky môžu umiestniť v jednej z miestnosti v uvedenej budove,
- Pani Martáková sa informovala na stav budovy bývalej pálenice a či bude nový vlastník
prevádzkovať pálenicu; podľa dostupných informácií na jar začne majiteľ budovy
rekonštrukciu za účelom prevádzkovania pestovateľskej pálenice.
Po diskusii starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 3 zasadnutie OZ.
Zapisovateľka:
Overovatelia:
Ing. Ján Žucha
starosta obce
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