Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach,
ktoré sa konalo dňa 03.06.2020 v zasadačke obecného úradu.

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

František Kankara, Mgr. Monika Kosová, Ing. Gabriela Kukučová,
Tatiana Kusendová, Radoslav Uko
Michal Hovorka – online – aplikácia WhatsApp
Róbert Gajdoš
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 Radoslava Uku a Františka Kankaru, zapísaním
zápisnice poverila Darinu Kosovú.
Starostka obce oboznámila poslancov s programom schôdze, navrhla poslancom zmenu programu. Bod 4
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže zmeniť do bodu 6 a v programe bod 4 doplniť Kúpa pozemku
Marián Žákovic a bod 5 kúpa pozemku Slovenský pozemkový fond. Poslanci hlasovaním schválili
program obecného zastupiteľstva.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie návrhu VZN č.4, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb
4. Kúpa pozemku Marián Žákovic
5. Kúpa pozemku Slovenský pozemkový fond
6. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
7. Rôzne
8. Záver
Uznesenie č.20/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje program obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
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 11.03.2020.
Uznesenie č.21/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2020.
Hlasovanie:
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
Tatiana Kusendová – za
Michal Hovorka – za

3.

Návrh VZN č.4/2020, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Poslanci prerokovali návrh VZN č.4/2020, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb.
Uznesenie č.22/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje VZN č.4/2020, ktorým sa určujú
pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
Hlasovanie:
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

4.

Kúpa pozemku Marian Žákovic
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe kúpy pozemku od pána Mariana
Žákovica. Na odkúpenom pozemku bude vybudovaná vsakovacia šachta pre dažďovú vodu – projekt
„Chodník k Penziónu Žákovic“.
Uznesenie č.23/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje kúpu pozemku od pána Mariána
Žákovica, bytom Trenčianske Bohuslavice č. 248 v sume: 1,- Euro, slovom: jednoeuro pozemok parcely
registra „C“, parc. č. 2195/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 k. ú.
Trenčianske Bohuslavice a pozemok parcely registra „C“ parc. č. 2200/2, druh pozemku: záhrada
o výmere 9 m2, k. ú. Trenčianske Bohuslavice podľa Geometrického plánu č. 80/2020 zo dňa 19.04.2020
na oddelenie pozemkov p.č. 2195/1-2, 2200/1-2, vyhotoveným spoločnosťou GEOSTA-Ing. Radovan
Stacho, IČO: 43 580 718, overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor zo dňa
04. 05. 2020 pod číslom G1-296/2020.
Hlasovanie:
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.

Kúpa pozemku SPF
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe kúpy pozemku od Slovenského
pozemkového fondu. Odkúpená časť pozemku je potrebná k vyústeniu chodníka – projekt „Chodník
k Penziónu Žákovic“.
Uznesenie č.24/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje kúpu pozemku od Slovenského
pozemkového fondu , u. Búdkova 36, 817 15 Bratislava pozemok parcely registra „C“, parc. č. 278/2,
druh pozemku: zastavaná plocha 54 m2 k. ú. Trenčianske Bohuslavice podľa Geometrického plánu č.
111/2020 zo dňa 19.04.2020 na oddelenie pozemkov p.č. 278/1-2, vyhotoveným spoločnosťou GEOSTAIng. Radovan Stacho, IČO: 43 580 718, overený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny
odbor zo dňa 04. 05. 2020 pod číslom G1-300/2020.
Hlasovanie:
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

6.

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
Starostka obce informovala poslancov, že na verejno-obchodnú súťaž, ktorou bol vyhlásený odpredaj
nehnuteľnosti uznesením č.14/2020, neboli do uvedeného dátumu podané žiadne súťažné návrhy. Zápis
zo zasadnutia komisie na výber najvhodnejšieho návrhu OVS je prílohou zápisnice č.3. Komisia
doporučila poslancom vyhlásiť ďalšiu OVS.
Uznesenie č.25/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje uznesenie č.25/2020, ktoré tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Hlasovanie:
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

7. Rôzne
a) Vybudovanie elektrickej prípojky
Starostka obce informovala poslancov o potrebe vybudovania elektrickej prípojky na pozemku, ktorý
obec kúpila za účelom vybudovanie zberného dvora.
Uznesenie č.26/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje vybudovanie elektrickej prípojky pre
časť zberného dvora – Kozia noha.
Hlasovanie:
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za
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b) Zmarená investícia
Starostka obce informovala poslancov o neposkytnutí dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky na
projekt „Detské ihrisko v areáli MŠ“. Z dôvodu neposkytnutia dotácie sa v danej realizácii detského
ihriska v MŠ nebude pokračovať a preto navrhla prejednať vyradenie z účtu 042 – obstaranie DLHM ako
zmarenú investíciu:
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby detského ihriska v areáli MŠ
vo výške 696,00 €
- predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie časti areálu MŠ vo výške 200,00 €
Uznesenie č.27/2020
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje vyradenie z účtu 042 – obstaranie
DLHM - „Detské ihrisko v areáli MŠ“ ako zmarenú investíciu:
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby detského ihriska v areáli MŠ
vo výške 696,00 €
- predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie časti areálu MŠ vo výške 200,00 €
Hlasovanie:
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Tatiana Kusendová – za
Radoslav Uko – za
Michal Hovorka – za

8.

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

Overovatelia:

Zapisovateľka:

Radoslav Uko

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

František Kankara

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

Darina Kosová

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

Darina Jurigová
starostka obce

