Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach,
ktoré sa konalo dňa 21.septembra 2015
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh VZN č.2/2015, ktorým sa upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Trenčianske Bohuslavice
3. Odpredaj pozemku – časť parcely 281/22 a časť pozemku 2262/12
4. Zámena pozemku parc. č. 2261/5, 2261/6.
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 138/25
6. Stretnutie dôchodcov
7. Publikácia „Ľudia Bošáckej doliny“
8. Mikroregión Bošáčka – Súprava na opravu výtlkov
9. Rôzne
10. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Ing. Bibiana Naďová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala všetkých
prítomných a oboznámila ich s programom schôdze. Poslanci hlasovaním jednohlasne schválili
program obecného zastupiteľstva. Za overovateľov zápisnice určila Ing. Janu Dedíkovú a Bc. Evu
Dedíkovú, zapísaním zápisnice poverila Emíliu Havierníkovú.
2. Návrh VZN č. 2/2015, ktorým sa upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Obce Trenčianske Bohuslavice
Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice prejednalo návrh VZN č. 2/2015, ktorým sa
upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Trenčianske Bohuslavice. Poslanci sa
dohodli na doplnení návrhu. Poslanci navrhli uvedené VZN doplniť a prerokovať na budúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
3. Odpredaj pozemku – časť parcely 281/22 a časť pozemku 2262/12
P. Miroslav Vráblik a manželka Anna Vrábliková rod. Morongová obaja bytom Trenčianske
Bohuslavice č. 136, požiadali o vysporiadanie pozemku podľa geometrického plánu č. 33/2004 zo
dňa 14.10. 2004, a to diel č.7 o výmere 165 m2 z parc. č. 281/22 ostatná plocha o výmere 165 m2,
diel č. 8 o výmere 88 m2 z par. č. 2262/12 ostatná plocha o výmere 165 m2 , diel č. 9 o výmere 43 m2
z par. č. 2262/12 vodná plocha o výmere 176 m2 a diel č. 10 o výmere 24 m2 z par. č. 2262/12 vodná
plocha o výmere 176 m2 nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčianske Bohuslavice, ktoré sú vo vlastníctve
obce. Na uvedenom pozemku sa nachádza rodinný dom menovaných. O odkúpenie pozemku
požiadali už v roku 2005, kde uznesením č. 157/2005 im OZ odpredaj schválilo za cenu 20 Sk za m2.
Menovaní uhradili dňa 20.02.2006 sumu vo výške 6 400,00 Sk, číslo príjmového pokladničného
dokladu 174/2006 a číslo pokladničného denníka 193/2006. Prevod nehnuteľnosti nebol
zavkladovaný na Správe katastra Nové Mesto nad Váhom. Menovaní nie sú uvedení ako vlastníci
nehnuteľnosti. Poslanci posúdili predloženú žiadosť a súhlasia s dokončením prevodu
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uvedených nehnuteľností. V uvedenom prípade bol uznesením č. 64/2015 schválený postup podľa
§9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 70/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice:
a) b e r i e n a v e d o m i e
skutočnosť, že predaj parcely podľa geometrického plánu č. 33/2004 zo dňa 14.10. 2004, a to diel
č.7 o výmere 165 m2 z parc. č. 281/22 ostatná plocha o výmere 165 m2 , diel č. 8 o výmere 88 m2
z par. č. 2262/12 ostatná plocha o výmere 165 m2 , diel č. 9 o výmere 43 m2 z par. č. 2262/12 vodná
plocha o výmere 176 m2 a diel č. 10 o výmere 24 m2 z par.č. 2262/12 vodná plocha o výmere 176 m2
nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčianske Bohuslavice, v zastavanom území obce bol schválený
uznesením č. 157/2005 zo dňa 1.10.2005. Suma za odpredaj parcely vo výške 6 400,00 Sk bola
uhradená dňa 20.02.2006 č. dokladu 193/2006. Prevod nebol ukončený návrhom na vklad do katastra
nehnuteľností v stanovenej lehote v prospech Miroslava Vráblika a manželky Anny Vráblikovej rod.
Morongovej.
b) s ch v a ľ u j e
prevod parcely podľa geometrického plánu č. 33/2004 zo dňa 14.10. 2004, a to diel č.7 o výmere
165 m2 z parc. č. 281/22 ostatná plocha o výmere 165 m2 , diel č. 8 o výmere 88 m2 z par. č. 2262/12
ostatná plocha o výmere 165 m2 , diel č. 9 o výmere 43 m2 z par. č. 2262/12 vodná plocha o výmere
176 m2 a diel č. 10 o výmere 24 m2 z par. č. 2262/12 vodná plocha o výmere 176 m2 nachádzajúcich
sa v k.ú. Trenčianske Bohuslavice, v zastavanom území obce.
c) s ú h l a s í
s výškou sumy, ktorá bola uhradená za účelom prevodu parcely podľa geometrického plánu č.
33/2004 zo dňa 14.10. 2004, a to diel č.7 o výmere 165 m2 z parc. č. 281/22 ostatná plocha o výmere
165 m2 , diel č. 8 o výmere 88 m2 z par. č. 2262/12 ostatná plocha o výmere 165 m2 , diel č. 9
o výmere 43 m2 z par. č. 2262/12 vodná plocha o výmere 176 m2 a diel č. 10 o výmere 24 m2 z par.
č. 2262/12 vodná plocha o výmere 176 m2 nachádzajúcich sa v k.ú. Trenčianske Bohuslavice. Cena,
za ktorú boli vyššie uvedené nehnuteľnosti v roku 2005 odpredané, činí 20,00 Sk/ m2.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
4. Zámena pozemku parc. č. 2261/5, 2261/6.
Milan Praslička a Mária Prasličková, Trenčianske Bohuslavice požiadali o zámenu pozemku parc.č.
84/35 vo výmere 16 m2, za pozemky parc.č. 84/36 vo výmere 5 m2 a 84/37 vo výmere m2
v katastrálnom území Trenčianske Bohuslavice podľa geometrického plánu č. 43580718-S-Gp-F153/2014.
Uznesenie č. 71/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice:
I. s ch v a ľ u j e:
zámenu parcely č. 84/35 vo výmere 16 m2 – vlastník Milan Praslička a Mária Prasličková za parcely
č. 84/36 o výmere 5 m2 , a parc. č.84/37 vo výmere 11 m2 - vlastník Obec Trenčianske Bohuslavice
v katastrálnom území Trenč. Bohuslavice.
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II. s ú h l a s í:
a) s ocenením nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku č. 1/2013 zo dňa 11.1. 2013 vo veci
stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc. reg . “C“, č. parc. 84/3 v kat. území Trenčianske
Bohuslavice, ktorý vyhotovil znalec ev č. 914391.
b) že pri zámene nehnuteľností v rovnakej výmene si vlastníci nebudú nič doplácať a svoje nároky
budú považovať za vysporiadané v plnom rozsahu.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 138/25
P. Jozef Struhár a Miroslava Struhárová požiadali o odpredaj pozemku parc. č. 138/25 v kat. území
Trenč. Bohuslavice vo vlastníctve obce.
Uznesenie č. 72/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice nesúhlasí s odpredajom pozemku parc. č.
138/25 v kat. území Trenčianske Bohuslavice.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
6. Stretnutie dôchodcov
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o usporiadaní posedenia pre
dôchodcov od 65 rokov veku, dňa 24. septembra o 10 00 hod.v športovej hale.
Uznesenie č. 73/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice berie na vedomie usporiadanie posedenia pre
dôchodcov od 65 rokov veku, dňa 24. septembra o 10 00 hod. v športovej hale.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
7 . Publikácia „Ľudia Bošáckej doliny“
Starostka obce predložila poslancom žiadosť Ing. Vladimíra Fraňu o poskytnutie finančného
príspevku na vydanie publikácie „Ľudia Bošáckej doliny“.
Uznesenie č. 74/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice pre nedostatok finančných prostriedkov
nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku na vydanie publikácie „Ľudia Bošáckej doliny“.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
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8. Mikroregión Bošáčka – Súprava na opravu výtlkov
Starostka obce informovala poslancov s možnosťou nákupu súpravy na opravu výtlkov – INFRASET
s možnosťou využitia v rámci mikroregiónu, prípadne posúdiť nákup samotného infražiariča alebo
jednotlivých častí setu. Uvedené zariadenie by bolo zakúpené z finančných prostriedkov
mikroregiónu, prípadne by sa obce na nákup poskladali. Poslanci posúdili návrh nákupu zariadenia
na opravu výtlkov a neodporučili nákup z finančných prostriedkov mikroregiónu.
Uznesenie č. 76/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice neschvaľuje nákup súpravy na opravu
výtlkov – INFRASET ani jednotlivých častí setu.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
9. Rôzne
a) Určenie poplatku za použitie priestorov v budove MŠ (bývalá telocvičňa ZŠ)
P. Radovan Líška, ktorý vedie cvičenie jogy požiadal o určenie výšky poplatku za použitie
priestorov v budove MŠ (bývalá telocvičňa ZŠ). Poslanci sa dohodli, že počas obdobia do
31.12.2015 bude použitie priestorov bez poplatku.
Uznesenie č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice schvaľuje použitie priestorov v budove
MŠ (bývalá telocvičňa ZŠ) za účelom cvičenia jogy bez poplatku do 31.12.2015.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
b) Prenájom priestorov v budove MŠ (bývalá telocvičňa ZŠ)
Stolnotenisový klub Trenčianske Bohuslavice požiadal o prenajatie priestorov v budove MŠ
(bývalá telocvičňa ZŠ) .
Uznesenie č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice schvaľuje použitie priestorov v budove
MŠ (bývalá telocvičňa ZŠ) Stolnotenisovému klubu v Trenčianskych Bohuslaviciach na
tréningovú činnosť do 31.12.2015.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce

10. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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Overovatelia: Filip Morong
Bc. Eva Dedíková
Zapisovateľka: Emília Havierníková
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