Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach,
ktoré sa konalo dňa 02.09.2020 v zasadačke obecného úradu.
Prítomný poslanci:
Neprítomní poslanci:
Neprítomný poslanec:
Novo-zvolená poslankyňa
Hlavný kontrolór obce:
Účtovníčka obce:
Hostia:

Róbert Gajdoš, František Kankara, Mgr.Monika Kosová,
Ing. Gabriela Kukučová, Radoslav Uko
Michal Hovorka – online – aplikácia WhatsApp
zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci
zasadnutia sa nezúčastnil poslanec vzdaný sa mandátu
Zuzana Jurišová
Valéria Hrnčárová - neprítomná
Darina Kosová
Pavol Bednár

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 Róberta Gajdoša a Radoslava Uku, 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. Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva
3. Kontrola uznesení
4. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020
5. Rozpočtové opatrenie č.4/2020
6. Rozpočtové opatrenie č.5/2020
7. Zmarená investícia – zastavenie starej exekúcie
8. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce
9. Individuálna výročná správa Obce Trenčianske Bohuslavice za rok 2019
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020
11. Jednotná pozemková úprava lokalita Kamienka a Do Hájnice
12. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
13. Rôzne
14. Záver
Uznesenie č.41/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje program obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
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2.

Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva
Starostka obce informovala poslancov o tom, že Tatiana Kusendová 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 Zuzana Jurišová.
Starostka obce prečítala sľub poslanca obecného zastupiteľstva a vyzvala p. Zuzanu Jurišovú, aby svojim
podpisom potvrdila tento sľub. Po zložení sľubu odovzdala starostka obce p. Zuzane Jurišovej osvedčenie
za poslanca obecného zastupiteľstva. Sľub poslanca je vyhotovený písomne a tvorí prílohu zápisnice.
Starostka obce informovala poslancov, že je potrebné doplniť v komisiách poslanca, ktorý nahradí
poslankyňu pani Tatianu Kusendovú.
Uznesenie č.42/2020
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
Zuzana Jurišová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Trenčianskych
Bohuslaviciach
Uznesenie č.43/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach navrhuje za člena v mandátovej komisii Zuzanu
Jurišovú.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
Uznesenie č.44/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach navrhuje za člena v kultúrnej komisii Zuzanu
Jurišovú.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

3.

Kontrola uznesení
Poslanci vykonali kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 01.07.2020.
Zápisnica bola prečítaná a plnenia uznesení boli skontrolované.
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Uznesenie č.45/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva zo dňa 01.07.2020.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
4.

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020
Účtovníčka obce oboznámila poslancov s čerpaním rozpočtu k 30.06.2020.
Uznesenie č.46/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.06.2020.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

5.

Rozpočtové opatrenie č.4/2020
Účtovníčka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva so „Zmenou rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.4/2020 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.47/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje „Zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.4/2020 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:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

6.

Rozpočtové opatrenie č.5/2020
Účtovníčka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva so „Zmenou rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.5/2020 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.5/2020 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.
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Uznesenie č.48/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie „Zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.5/2020 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
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
7.

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 za komunálny odpad z roku 2014.
Uznesenie č.49/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje odpis pohľadávky z účtovníctva ako
zmarenú investíciu:
- komunálny odpad za rok 2014 vo výške 54,00 €
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

8.

Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce Trenčianske Bohuslavice
Účtovníčka obce oboznámila poslancov so správou o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce
Trenčianske Bohuslavice podľa plánu na I. polrok 2020:
- kontrola plnenia uznesení OZ
Uznesenie č.50/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie správu o výsledku kontroly
hlavného kontrolóra obce Trenčianske Bohuslavice podľa plánu na I. polrok 2020:
- kontrola plnenia uznesení OZ
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
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9.

Individuálna výročná správa Obce Trenčianske Bohuslavice za rok 2019
Starostka obce predložila poslancom Individuálnu výročnú správu Obce Trenčianske Bohuslavice za rok
2019. Individuálna výročná správa je obsiahly, podrobne spracovaný materiál o hospodárení obce, ktorý
je zverejnený na webovej stránke obce.
Uznesenie č.51/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie Individuálnu výročnú správu
Obce Trenčianske Bohuslavice za rok 2019.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020
Účtovníčka obce oboznámila poslancov s „Návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na II. polrok 2020.“
Uznesenie č.52/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2020“.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
11. Jednotná pozemková úprava lokalita B4 Kamienka a B6 Do Hájnice
Obecné zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí dňa 01.07.2020 zaoberalo jednotnou pozemkovou úpravou
v lokalite „B4 Kamienka“ a „B6 Do Hájnice“ a o potrebe obce pomôcť vlastníkom s vysporiadaním
vlastníctva, aby sa mohla obec rozvíjať formou individuálnej bytovej výstavby.
Finančné prostriedky vynaložené na projekt JPÚ pre obe lokality budú splatné v časovom horizonte
dvoch rokov od povolenia projektu JPÚ v čiastkových faktúrach podľa jednotlivých etáp projektu.
Verejným obstaraním bude vybraný dodávateľ.
Uznesenie č.53/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje usporiadanie vlastníctva v lokalitách
„B4 Kamienka“ a „B6 Do Hájnice“ vykonaním pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou
(projekt JPÚ), pre ich budúce využitie podľa schváleného ÚPN obce na individuálnu bytovú výstavbu.
Náklady na projekty JPÚ bude hradiť obec.
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Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
12. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
Starostka obce informovala poslancov, že na verejno-obchodnú súťaž, ktorou bol vyhlásený odpredaj
nehnuteľnosti uznesením č.25/2020, neboli do uvedeného dátumu podané žiadne súťažné návrhy. Zápis
zo zasadnutia komisie na výber najvhodnejšieho návrhu OVS je prílohou zápisnice č.1. Komisia
doporučila poslancom vyhlásiť ďalšiu OVS.
Uznesenie č.54/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie, že neboli podané žiadne
súťažné návrhy.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
13. Rôzne
a) Odkanalizovanie Bošáckej doliny
Starostka obce informovala poslancov o pracovnej porade, ktorej sa zúčastnila spolu so starostami obcí
Bošáckej doliny s generálnym riaditeľom a výrobnou námestníčkou TVK, a.s. Trenčín dňa 04.08.2020.
V prípade, že by sa riešilo spoločné odkanalizovanie obcí Trenčianske Bohuslavice, Bošáca, Zemianske
Podhradie a Nová Bošáca je potrebné založiť združenie obcí, ktorých by sa tento projekt týkal s názvom
„Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Bošáckej doline“.
Uznesenie č.55/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje založenie združenia obcí s názvom
„Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Bošáckej doline“.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
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b) Predaj pozemku a určenie podmienok k verejnej obchodnej súťaži
Zámer predať pozemok obce formou verejnej obchodnej súťaže predložila starostka obce s dôvodovou
správou, príloha zápisnice č.2 aj s návrhom na uznesenie Stavebnej komisie obce Trenčianske
Bohuslavice. Dôvodová správa s návrhom na uznesenie je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č.56/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje uznesenie č. 56 /2020, ktoré tvorí
prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
c) Novostavba chodníka
Starostka obce informovala poslancov o priebehu vybavovania územného konania „Novostavba
chodníka“ a o cenovej ponuke na projektovú dokumentáciu k chodníku vo výške 2 916,00 €.
Uznesenie č.57/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie priebeh vybavovania
územného konania „Novostavba chodníka“ a schvaľuje cenovú ponuku na projektovú dokumentáciu
k chodníku vo výške 2 916,00 €.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
d) Autobusová zastávka
Starostka obce informovala poslancov o zakúpení autobusovej zastávky v hornej časti obce – pri
cintoríne.
Uznesenie č.58/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje zakúpenie autobusovej zastávky
v hornej časti obce – pri cintoríne.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za

Michal Hovorka – za
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e) Žiadosť o povolenie k zrealizovaniu spevnenej príjazdovej cesty – Ing. Pavol Bednár
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí sa zaoberalo žiadosťou Ing. Pavla Bednára, ktorý žiada
obec Trenčianske Bohuslavice o povolenie k zrealizovaniu spevnenej príjazdovej cesty na pozemku
obce parc. č. 2041/2, druh pozemku – orná pôda. Pán Ing. Bednár dostal na svoju žiadosť súhlasné
stanovisko so zámerom o spevnenie časti obecného pozemku parc. č. 2041/2, avšak ak by obec
uvedený pozemok chcela použiť pre svoje účely, bude pozemok uvedený do pôvodného stavu. Pred
realizáciou je potrebné požiadať o vydanie územného rozhodnutia na stavebnom úrade v Novom Meste
nad Váhom a v prípade vydania územného rozhodnutia vytýčiť hranicu spevnenej plochy, aby neboli
narušené vlastnícke vzťahy. E-mailovou komunikáciou p. Ing. Bednár žiadal o riešenie zmluvou
o vecnom bremene. Žiadosťou sa zaoberala stavebná komisia spoločne s obecným zastupiteľstvom
a doporučuje Ing. Bednárovi, aby predložil obci Trenčianske Bohuslavice iný vhodný návrh, ktorý by
bol v súlade so záujmom oboch strán.
Uznesenie č.59/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť a bude sa ňou zaoberať po doplnení návrhu p. Ing.
Pavlom Bednárom.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Zuzana Jurišová – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

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

Zapisovateľka:

Róbert Gajdoš

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

Radoslav Uko

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

Darina Kosová

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

Darina Jurigová

starostka obce

