Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach,
ktoré sa konalo dňa 28.10.2019 v zasadačke obecného úradu.
Prítomný poslanci:
Neprítomní poslanci:
Novo-zvolená poslankyňa:
Hlavný kontrolór obce:
Účtovníčka obce:
Hostia:
1.

Róbert Gajdoš, Michal Hovorka, Mgr. Monika Kosová,
Mgr. Zuzana Krištofovičová, Ing. Gabriela Kukučová, Radoslav Uko
František Kankara
Tatiana Kusendová
Valéria Hrnčárová
Darina Kosová
bez hostí

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov
Starostka obce Darina Jurigová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala všetkých
prítomných. Za overovateľov zápisnice určila poslancov Michala Hovorku a Radoslava Uku, zapísaním
zápisnice poverila Darinu Kosovú.
Starostka obce oboznámila poslancov s programom schôdze a navrhla poslancom zmenu programu. Bod
4 Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva zmeniť do bodu 2 a bod 3 Schválenie návrhu
ÚPZ „Kamienka“ zmeniť do bodu 4. Poslanci hlasovaním schválili program obecného zastupiteľstva.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov
2. Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie návrhu ÚPZ „Kamienka“
5. Rôzne
6. Záver
Uznesenie č.91/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje program obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za

2.

Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva
Starostka obce informovala poslancov o tom, že Mgr. Zuzana Krištofovičová požiadala o ukončenie
poslaneckého mandátu v obecnom zastupiteľstve v Trenčianskych Bohuslaviciach. Podľa počtu
odovzdaných hlasov za poslanca do obecného zastupiteľstva v komunálnych voľbách 2018 je
nasledujúcim kandidátom s najvyšším počtom hlasov pani Tatiana Kusendová.
Starostka obce prečítala sľub poslanca obecného zastupiteľstva a vyzvala Tatianu Kusendovú, aby
svojim podpisom potvrdila tento sľub. Po zložení sľubu odovzdala starostka obce Tatiane Kusendovej
osvedčenie za poslanca obecného zastupiteľstva. Sľub poslanca je vyhotovený písomne a tvorí prílohu
zápisnice. Starostka obce informovala poslancov, že je potrebné doplniť v obecnej rade a v komisiách
poslanca, ktorý nahradí poslankyňu pani Mgr. Zuzanu Krištofovičovú.
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Uznesenie č.92/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach:
a) berie na vedomie kooptáciu nasledovného náhradníka podľa počtu odovzdaných hlasov za poslanca
obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach v komunálnych voľbách 2018
b) konštatuje, že náhradník za poslanca obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach pani
Tatiana Kusendová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
v Trenčianskych Bohuslaviciach
Uznesenie č.93/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach navrhuje za člena obecnej rady Michala
Hovorku.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová - za
Radoslav Uko – za
Uznesenie č.94/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach navrhuje za člena v mandátovej komisie Tatianu
Kusendovú.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová - za
Radoslav Uko – za
Uznesenie č.95/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach navrhuje predsedu v komisii finančnej,
sociálnej, správe majetku pre výkon verejnej funkcie a člena v kultúrnej komisii za člena:
a) za nového predsedu v komisii finančnej, sociálnej, správe majetku pre výkon verejnej funkcie
navrhuje Ing. Gabrielu Kukučovú
b) za člena kultúrnej komisie navrhuje Tatianu Kusendovú
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová - za
Radoslav Uko – za
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3.

Kontrola uznesení
Poslanci vykonali kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.08.2019.
Uznesenie č.96/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie kontrolu uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.08.2019.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová - za
Radoslav Uko – za

4.

Schválenie návrhu ÚPN - Z B4 „Kamienka“
Starostka obce informovala poslancov o schválení Územného plánu zóny B4 „Kamienka“ v k.ú
Trenčianske Bohuslavice.
Uznesenie č.97/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach:
A.
berie na vedomie
- Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk z prerokovania návrhu ÚPN-Z
- 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-OVBP1-2019/001128-16/KŠ ,
zo dňa 16.10.2019, ktorým odporúča schválenie ÚPN-Z B4 „Kamienka“ v k.ú. Trenčianske
Bohuslavice
B.

schvaľuje
Územný plán zóny B4 „Kamienka“ 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 B4 „Kamienka“ 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 B4 „Kamienka“ v k.ú. Trenčianske Bohuslavice na
internetovú stránku obce: www.trenčianskebohuslavice.sk, čím sa umožní dostupnosť dokumentácie
všetkým záujemcom o územnoplánovacie informácie.
C.
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce číslo 8/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPNZ B4 „Kamienka“ v k.ú. Trenčianske Bohuslavice.
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D.
ukladá
- oboznámiť s týmto uznesením a s VZN číslo 8/2019 občanov obce spôsobom obvyklým v zmysle
§27 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb.
- uložiť ÚPN-Z B4 „Kamienka“ 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:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová - za
Radoslav Uko – za

5.

Rôzne
a) Zmena banky a nastavenie kontokorentného úveru
Starostka obce predložila poslancom ponuku na spoluprácu so - Slovenskou sporiteľňou, a.s. so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B - pre Obec Trenčianske Bohuslavice. Pri finančnom
prepočte vedenia účtov a zriadenia služby kontokorentného úveru vo výške 25 000,00 € ako finančnej
rezervy, bola cenová ponuka výhodnejšia oproti ponuke z Prima banky Slovensko a.s., Hodžova 11, 010
11 Žilina.
Uznesenie č.98/2019
a) Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje zriadenie všetkých účtov v
Slovenskej sporiteľni, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B.
b) Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje zriadenie kontokorentného úveru
vo výške 25 000,00 €, na novom bežnom účte, ktorý bude zriadený v Slovenskej sporiteľni, a.s. so
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
ponuke.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová - za
Radoslav Uko – za
b) Gymnázium M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom – finančný príspevok
Gymnázium M.R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, Športová 41, 915 24 Nové Mesto nad Váhom
požiadalo o finančný príspevok pri príležitosti 100-tého výročia založenia československej štátnej
reálky.
Uznesenie č.99/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach neschvaľuje poskytnutie finančného príspevku
pri príležitosti 100-tého výročia založenia československej štátnej reálky pre Gymnázium M.R.
Štefánika Nové Mesto nad Váhom, Športová 41, 915 24 Nové Mesto nad Váhom.
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Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová - za
Radoslav Uko – za
c) Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce p. Valéria Hrnčárová oboznámila poslancov so správou o výsledku kontroly
hlavného kontrolóra obce podľa plánu na II. polrok 2019:
- kontrola vyúčtovania príspevku OFK Trenč. Bohuslavice za r.2018
Uznesenie č.100/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie správu o výsledku kontroly
hlavného kontrolóra obce podľa plánu na II. polrok 2019:
- kontrola vyúčtovania príspevku OFK Trenč. Bohuslavice za r.2018
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová - za
Radoslav Uko – za
d) Nízko uhlíková stratégia - projekt
Starostka obce informovala poslancov o možnosti získania dotácie na projekt „Nízkouhlíková stratégia“
obce Trenčianske Bohuslavice. Projekt nízkouhlíkovej stratégie bude musieť mať vypracovanú každá
obec a bude súčasťou žiadosti o dotácie v oblasti ochrany ovzdušia, zatepľovania a pod. Maximálna
výška dotácie je 18 000,00 € so spoluúčasťou obce 5 %, maximálne do výšky 900,00 €.
Uznesenie č.101/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje spracovanie žiadosti o nenávratný
príspevok na projekt „Nízkouhlíková stratégia“ obce Trenčianske Bohuslavice. Maximálna výška
dotácie je 18 000,00 € so spoluúčasťou obce 5 %, maximálne do výšky 900,00 €.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová - za
Radoslav Uko – za
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e) Zmena informačného systému
Starostka obce informovala poslancov o možnej zmene informačného systému prostredníctvom nových
databázových systémov URBIS od spoločnosti MADE spol. s r.o., Hurbanova 14 A, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36041688. Obec má jednotlivé databázy od viacerých dodávateľov, čo je neekonomické
a neprehľadné.
Uznesenie č.102/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje zmenu informačného systému
prostredníctvom nových databázových systémov URBIS od spoločnosti MADE spol. s r.o, Hurbanova
14 A 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová - za
Radoslav Uko – za

f) Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku – p. Václav Ľubor
Pán Václav Ľubor podal dňa 28.10.2019 žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku, resp. pridelenie do
osobného užívania tak, ako ho má v súčasnosti postavené oplotenie svojho rodinného domu.
Uznesenie č.103/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach žiada pána Václava Ľubora o predloženie
znaleckého posudku a vypracovanie geometrického plánu podľa súčasného stavu.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová - za
Radoslav Uko – za
g) Žiadosť o súhlas na začatie územného a stavebnmého konania v lokalite – EKA INVEST s.r.o.
V zastúpení spoločnosti EKA INVEST s.r.o., I.Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, IČO: 52136311 pán
Ing. Michal Rybár podal dňa 24.10.2019 žiadosť o súhlas na začatie územného a stavebného konania
v lokalite, parcela CKN 800/46 a EKN 776.
Uznesenie č.104/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach neschvaľuje začatie územného a stavebného
konania v lokalite, parcela CKN 800/46 a EKN 776.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová - za
Radoslav Uko – za
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h) Výpoveď zo zmluvy - Marius Pedersen a.s., Trenčín
Starostka obce informovala poslancov, že dňa 24.10.2019 bola doručená na obec výpoveď zo zmluvy č.
14/13/1119 Mitt o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve od spoločnosti Marius Pedersen, a.s.,
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901. Výpovedná lehota uvedenej zmluvy je trojmesačná
a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom
výpoveď bola doručená.
Uznesenie č.105/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie výpoveď zo zmluvy č.
14/13/1119 Mitt o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve od spoločnosti Marius Pedersen, a.s.,
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová - za
Radoslav Uko – za

6.

Záver
Nakoľko boli prerokované všetky body programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným a
ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia:

Zapisovateľka:

Michal Hovorka

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

Radoslav Uko

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

Darina Kosová

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

Darina Jurigová
starostka obce

