Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach,
ktoré sa konalo dňa 28.09.2020 v zasadačke obecného úradu.

Prítomný poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlavný kontrolór obce:
Účtovníčka obce:
Hostia:

Zuzana Jurišová, František Kankara, Mgr. Monika Kosová,
Ing. Gabriela Kukučová, Radoslav Uko
Michal Hovorka – online – aplikácia WhatsApp
Róbert Gajdoš
Valéria Hrnčárová
Darina Kosová
Tatiana Bednárová, Pavol Bednár, Martina Hujíková

Poslanci jednohlasne schválili možnosť poslanca Michala Hovorku byť prítomný na zastupiteľstve
a schvaľovať uznesenia prostredníctvom online pripojenia, aplikácia WhatsApp z dôvodu práceneschopnosti
poslanca obecného zastupiteľstva.
1.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov
Starostka obce Darina Jurigová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala všetkých
prítomných. Za overovateľov zápisnice určila poslancov Mgr. Moniku Kosovú a Zuzanu Jurišovú,
zapísaním zápisnice poverila Darinu Kosovú.
Starostka obce oboznámila poslancov s programom schôdze. Poslanci hlasovaním jednohlasne schválili
program obecného zastupiteľstva.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov
2. Voľba hlavného kontrolóra obce
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočtový harmonogram
5. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce
6. Rozpočtové opatrenie č.6/2020
7. Schvaľovanie návrhu VZN – Záväzná časť územného plánu zóny B6 „Do Hájnice“
8. Verejná obchodná súťaž na predaj obecných pozemkov
9. Rôzne
10. Záver
Uznesenie č.60/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje program obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Zuzana Jurišová - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
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2.

Voľba hlavného kontrolóra obce
Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo s priebehom výberového konania na obsadenie miesta
hlavného kontrolóra obce. Do výberového konania sa prihlásil jeden kandidát - Ing. Martina Hujíková,
bytom Trenčianske Bohuslavice č.288. Dňa 22.09.2020 členovia komisie OZ po otvorení obálky
skontrolovali priložené doklady a skonštatovali, že kandidátka spĺňa požadované kritéria a bola pozvaná
na dnešné zastupiteľstvo. Spôsob voľby hlavného kontrolóra bol schválený uznesením č.38/2020. Voľba
hlavného kontrolóra obce sa vykoná tajným hlasovaním.
Uznesenie č.61/2020
Obecné zastupiteľstvo v tajnom hlasovaní zvolilo za hlavného kontrolóra obce p. Ing. Martinu Hujíkovú,
bytom Trenčianske Bohuslavice č.288. Funkciu hlavného kontrolóra bude vykonávať od 01.10.2020.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby hlavný kontrolór obce vykonával aj inú zárobkovú činnosť.
Hlasovanie:
za prijatie: štyria poslanci
zdržali sa: dvaja poslanci
neprítomný: jeden poslanec

3.

Kontrola uznesení
Poslanci vykonali kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 02.09.2020.
Zápisnica bola prečítaná a plnenia uznesení boli skontrolované.
Uznesenie č.62/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva zo dňa 02.09.2020.
Hlasovanie:
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

4.

Rozpočtový harmonogram
Účtovníčka obce oboznámila poslancov s vypracovaným rozpočtovým harmonogramom na rok 2021.
Uznesenie č.63/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie vypracovanie rozpočtového
harmonogramu na rok 2021.
Hlasovanie:
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
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5.

Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce Trenčianske Bohuslavice
Hlavný kontrolór obce p. Valéria Hrnčárová oboznámila poslancov so správami o výsledkoch kontrol
hlavného kontrolóra obce Trenčianske Bohuslavice podľa plánu na I. a II. polrok 2020:
- kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce
- kontrola plnenia uznesení OZ
- kontrola vyúčtovania príspevku DHZ Trenčianske Bohuslavice za r.2019
Uznesenie č.64/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie správy o výsledku kontroly
hlavného kontrolóra obce Trenčianske Bohuslavice podľa plánu na I. a II. polrok 2020:
- kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce
- kontrola plnenia uznesení OZ
- kontrola vyúčtovania príspevku DHZ Trenčianske Bohuslavice za r.2019
Hlasovanie:
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

6.

Rozpočtové opatrenie č.6/2020
Účtovníčka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva so „Zmenou rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.6/2020 v zmysle § 14, ods.2 písm. a), b), c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Uznesenie č.65/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje „Zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.6/2020 v zmysle § 14, ods.2 písm. a), b), c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Hlasovanie:
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

7.

Schvaľovanie návrhu VZN – Záväzná časť územného plánu zóny B6 „Do Hájnice“
Poslanci prerokovali návrh VZN č.5/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny
( ÚPN-Z ) B6 Do Hájnice v k.ú. Trenčianske Bohuslavice.
Uznesenie č.66/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach po prerokovaní predložených materiálov:
A.
berie na vedomie
- Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk z prerokovania návrhu ÚPN-Z B6 Do Hájnice
- Stanovisko Okresného úradu Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky, podľa §25 zákona č. 50/1976
Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, číslo OU-TN-OVBP1-2020/002033-008, zo
dňa 14.09.2020, ktorým odporúča schválenie ÚPN-Z B6 Do Hájnice v k.ú. Trenčianske Bohuslavice
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B.
schvaľuje
Územný plán zóny B6 Do Hájnice v k.ú. Trenčianske Bohuslavice, v zmysle §26 a §27 ods.3 zákona č.
50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov.
ÚPN-Z B6 Do Hájnice v k.ú. Trenčianske Bohuslavice:
- vypracovala firma Archpoint s.r.o. Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, v zastúpení
Ing. arch. Róbert Kimlem (2326 AA) a Ing. arch. Martinom Fabianom (2322 AA).
- obstaranie podľa §2a Stavebného zákona, zabezpečila obec prostredníctvom Ing. arch. Marianny
Bogyovej, odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD, (reg. číslo 295)
- je majetkom obce Trenčianske Bohuslavice,
- je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie dokumentácie stavieb
pre stavebné povolenie, v súlade s §39a zák. č. 50/1976 Zb. Zákona o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, v znení neskorších predpisov.
Územnoplánovacia informácia:
Obec umiestni schválenú dokumentáciu ÚPN-Z B6 Do Hájnice v k.ú. Trenčianske Bohuslavice na
internetovú stránku obce: www.trencianskebohuslavice.sk, čím sa umožní dostupnosť dokumentácie
všetkým záujemcom o územnoplánovacie informácie.
C.
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce číslo 5/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-Z
B6 Do Hájnice v k.ú. Trenčianske Bohuslavice.
D.
ukladá
- oboznámiť s týmto uznesením a s VZN číslo 5/2020 občanov obce spôsobom obvyklým v zmysle §27
ods.4 zákona č. 50/1976 Zb.
- uložiť ÚPN-Z B6 Do Hájnice v k.ú. Trenčianske Bohuslavice v zmysle §28 ods. 3 v kompletnom
rozsahu, na Obecnom úrade Trenčianske Bohuslavice, Stavebnom úrade Trenčianske Bohuslavice, na
Okresnom úrade Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky.
Hlasovanie:
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
8.

Verejná obchodná súťaž na predaj obecných pozemkov
Starostka obce informovala poslancov o návrhu stavebnej komisie obecného úradu Trenčianske
Bohuslavice zo dňa 31.08.2020 o opätovnom vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľností parc. č. „C“, p.č. 138/25, 138/47, 138/48, 2262/2, podľa návrhu realitného špecialistu p.
Daniela Krajču. K realizácii tohto predaja je potrebné vypracovať nový geometrický plán, ktorý bude
hradiť obec. Realitnému špecialistovi bude za predaj jedného pozemku vyplatená provízia 550,00 €.
Zámer predať pozemok obce formou verejnej obchodnej súťaže predložila Stavebná komisia obce
Trenčianske Bohuslavice aj s dôvodovou správou spolu s návrhom na uznesenie a je prílohou č. 1 tejto
zápisnice.
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Uznesenie č.67/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje uznesenie č.67/2020, ktoré tvorí
prílohu č.2 tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
9.

Rôzne
Starostka obce informovala poslancov o odhadovanej cene projektu pre územné rozhodnutie pre zónu B3
v sume 6 200,00 €, ktorú vypracovala firma ArchPoint s.r.o., Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, IČO: 47 540 711.
Uznesenie č.68/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie odhadovanú cenu projektu pre
územné rozhodnutie pre zónu B3 v sume 6 200,00 €, ktorú vypracovala firma ArchPoint s.r.o.,
Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 47 540 711.
Hlasovanie:
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
10. Záver
Nakoľko boli prerokované všetky body programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za
účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia:

Zapisovateľka:

Mgr. Monika Kosová

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

Zuzana Jurišová

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

Darina Kosová

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

Darina Jurigová
starostka obce

