Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach,
ktoré sa konalo dňa 01.07.2020 v zasadačke obecného úradu.
Prítomný poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlavný kontrolór obce:
Účtovníčka obce:
Hostia:

Róbert Gajdoš, František Kankara, Mgr.Monika Kosová, Ing. Gabriela
Kukučová, Tatiana Kusendová, Radoslav Uko
Michal Hovorka – online – aplikácia WhatsApp
zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci
Valéria Hrnčárová
Darina Kosová
bez hostí

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 Ing. Gabrielu Kukučovú a Mgr. Moniku Kosovú,
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. Kontrola uznesení
3. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2020
4. Rozpočtové opatrenie č.2/2020
5. Rozpočtové opatrenie č.3/2020
6. Zmarená investícia – zastavenie starej exekúcie
7. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019
9. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
10. Hlavný kontrolór obce – koniec funkčného obdobia
11. Schválenie financovania jednoduchých pozemkových úprav pre IBV zóna B4 „Kamienka“ a B6 „
Do Hájnice
12. Rôzne
13. Záver
Uznesenie č.28/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje program obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
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2.

Kontrola uznesení
Poslanci vykonali kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 03.06.2020.
Uznesenie č.29/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva zo dňa 03.06.2020.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

3.

Čerpanie rozpočtu k 31.03.2020
Účtovníčka obce oboznámila poslancov s čerpaním rozpočtu k 31.03.2020.
Uznesenie č.30/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.03.2020.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

4.

Rozpočtové opatrenie č.2/2020
Účtovníčka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva so „Zmenou rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.2/2020 v zmysle § 14, ods.2 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Rozpočtové opatrenie č.2/2020 sa týka
úpravy rozpočtu 2020, ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 05.06.2019 uznesením č.64/2019
starostke obce vykonávať jednotlivé zmeny rozpočtu obce v jednom rozpočtovom opatrení v priebehu
roka do 2 400,00 €, pričom sa nezmenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Uznesenie č.31/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie „Zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.2/2020 v zmysle § 14, ods.2 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
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5.

Rozpočtové opatrenie č.3/2020
Účtovníčka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva so „Zmenou rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.3/2020 v zmysle § 14, ods.2 písm. a), b), c), d) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Uznesenie č.32/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje „Zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.3/2020 v zmysle § 14, ods.2 písm. a), b), c), d) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

6.

Zmarená investícia – zastavenie starej exekúcie
Starostka obce informovala poslancov o zastavení starej exekúcie, o ktorej obec upovedomil Exekútorský
úrad Nové Mesto nad Váhom. Týka sa to pohľadávky dane za psa z roku 2014 a pohľadávky za
komunálny odpad z roku 2012 a z roku 2013.
Uznesenie č.33/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje odpis pohľadávky z účtovníctva ako
zmarenú investíciu:
- daň za psa - rok 2014 vo výške 8,00 €
- komunálny odpad – rok 2012 vo výške 38,00 €
- komunálny odpad – rok 2013 vo výške 40,50 €
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

7.

Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce Trenčianske Bohuslavice
Hlavný kontrolór obce p. Valéria Hrnčárová oboznámila poslancov so správou o výsledku kontroly
hlavného kontrolóra obce Trenčianske Bohuslavice podľa plánu na I. polrok 2020:
- kontrola inventarizácie účtov k 31.12.2019
Uznesenie č.34/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie správu o výsledku kontroly
hlavného kontrolóra obce Trenčianske Bohuslavice podľa plánu na I. polrok 2020:
- kontrola inventarizácie účtov k 31.12.2019
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Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
8.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019
Hlavný kontrolór obce p. Valéria Hrnčárová oboznámila poslancov so stanoviskom hlavného kontrolóra
obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 pred jeho schválením, ktorého účelom a cieľom je
predovšetkým snaha o odborné posúdenie všetkých aspektov a náležitostí záverečného účtu obce, ktorými
musí tento dokument zo zákona disponovať.
Uznesenie č.35/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

9.

Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
Poslanci boli oboznámení s návrhom záverečného účtu obce za rok 2019.
Uznesenie č.36/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
Uznesenie č.37/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia obce za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške 33 509,94 €.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

5. strana zápisnice zo zasadnutia OZ zo dňa 01.07.2020
10. Hlavný kontrolór obce – koniec funkčného obdobia
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva so skončením šesťročného funkčného
obdobia hlavného kontrolóra obce k 30.06.2020. V súvislosti s pandémiou COVID-19 sa prerušuje
plynutie lehoty na vyhlásenie a uskutočnenie voľby hlavného kontrolóra.
Uznesenie č.38/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach:
I.
berie na vedomie
ukončenie 6-ročného funkčného obdobia kontrolóra Obce Trenčianske Bohuslavice dňom 30.06.2020.
Počas krízovej situácie COVID-19 neplynú lehoty týkajúce sa voľby hlavného kontrolóra a je možnosť
predĺženia termínu voľby hlavného kontrolóra obce.
II.
vyhlasuje
voľbu kontrolóra Obce Trenčianske Bohuslavice na deň 28.09.2020 v súlade s § 18a ods.2 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
III.
určuje
predpoklady na výkon funkcie kontrolóra Obce Trenčianske Bohuslavice v súlade s § 18a ods.2 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
a) minimálne úplne stredné vzdelanie,
b) bezúhonnosť,
c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
IV.
určuje
náležitosti prihlášky kandidátov v súlade s § 18a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov:
a) meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
b) profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní
vzdelávacích programov a kurzov,
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f) písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby kontrolóra
Obce Trenčianske Bohuslavice.
V.
určuje
výkon funkcie kontrolóra Obce Trenčianske Bohuslavice v rozsahu 10% pracovného úväzku. Funkčné
obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom 01.10.2020.
VI.
schvaľuje
termín doručenia prihlášky osobne alebo poštou, vrátane určenej dokumentácie, najneskôr 11.09.2020 do
12:00 hodiny v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra Obce Trenčianske Bohuslavice“ na
adresu: Obec Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice č.135, 913 07 Bošáca.
VII. schvaľuje
zverejnenie oznamu o vyhlásení voľby kontrolóra Obce Trenčianske Bohuslavice na:
a) úradnej tabuli obce
b) webovej stránke obce www.trencianskebohuslavice.sk
VIII. schvaľuje
komisiu poslancov Obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktorá preskúma
dokumentáciu kandidátov na funkciu kontrolóra Obce Trenčianske Bohuslavice v súlade s určenými
podmienkami v zložení: Radoslav Uko, František Kankara, Mgr. Monika Kosová.
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IX.
schvaľuje
spôsob vykonania voľby kontrolóra Obce Trenčianske Bohuslavice:
a) predstavenie kandidátov na funkciu kontrolóra Obce Trenčianske Bohuslavice v abecednom poradí
priamo na rokovaní obecného zastupiteľstva obce,
b) hlasovanie – tajné,
c) pravidlá hlasovania – v súlade s § 18a ods.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
d) spočítavanie hlasov,
e) vyhlásenie výsledkov volieb kontrolóra obce.
X.
určuje
mesačný plat kontrolóra Obce Trenčianske Bohuslavice v zmysle § 18c ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
11. Schválenie financovania jednoduchých pozemkových úprav pre IBV zóna B4 „Kamienka“ a B6
„Do Hájnice“
Starostka obce informovala poslancov o možnosti financovania jednoduchých pozemkových úprav pre
IBV zóna B4 „Kamienka“ a B6 „Do Hájnice“. V prvom rade je potrebné zvolať stretnutie všetkých
majiteľov nehnuteľností pod záštitou správneho orgánu a zistiť záujem resp. stanovisko dotknutých
vlastníkov, aby následne mohla obec zastrešiť potrebné náležitosti.
Uznesenie č.39/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie informáciu o postupe
jednoduchých pozemkových úprav pre IBV zóna B4 „Kamienka“ a B6 „Do Hájnice“.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

12. Rôzne
a) Žiadosť o príspevok na športovú činnosť
Obecnému zastupiteľstvu v Trenčianskych Bohuslaviciach bola predložená žiadosť pána Markowskeho
Macieja, ktorý je evidovaný na cudzineckej polícii s trvalým pobytom Trenčianske Bohuslavice č.132.
Menovaný je športovec a žiada obec o finančný príspevok na svoju športovú činnosť.
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Uznesenie č.40/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach neschvaľuje poskytnutie finančného príspevku
z rozpočtu obce pre pána Markowskeho Macieja na športovú činnosť.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

13.

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

Overovatelia:

Zapisovateľka:

Ing. Gabriela Kukučová

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

Mgr. Monika Kosová

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

Darina Kosová

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

Darina Jurigová
starostka obce

