Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach,
ktoré sa konalo dňa 09.10.2017
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Prerokovanie zámeru využitia knižnice podľa Uznesenia č. 82/2016 zo dňa 7.11.2016
3. Návrh VZN č. 4/2017 – ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske
Bohuslavice
4. Zmluva o čerpaní úveru vo výške 40.000 €
5. Rôzne
6. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Ing. Bibiana Naďová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala všetkých
prítomných a oboznámila ich s programom schôdze. Poslanci hlasovaním jednohlasne schválili
program obecného zastupiteľstva. Za overovateľov zápisnice určila Michala Hovorku a Bc. Evu
Dedíkovú, zapísaním zápisnice poverila Emíliu Havierníkovú.
2.

Prerokovanie zámeru využitia knižnice podľa Uznesenia č. 82/2016 zo dňa 7.11.2016
Poslanci prerokovali zámer využitia knižnice podľa Uznesenia č. 82/2016 zo dňa 7.11.2016. Pán
Marián Kelnar konateľ - Lekáreň Bohuslavice s.r.o. informoval poslancov, že prevádzka lekárne je
za posledné roky na nule až v červených číslach. Nakoľko je situácia už ďalej neudržateľná
a priestory lekárne potrebujú ďalšie investície je ochotný investovať do rekonštrukcie lekárne a
v prípade, ak mu budú poskytnuté priestory knižnice vo viacúčelovej budove investuje, aj do
rekonštrukcie priestorov knižnice, čím by sa vytvorili priestory pre ďalšiu ambulanciu – lekára
špecialistu, ktorý by mohol eventuálne lekáreň ekonomicky dostať do kladných čísel. Majiteľ lekárne
predložil návrh využitia priestorov knižnice. Zároveň informoval poslancov, že v prípade ak mu
nebudú poskytnuté priestory knižnice, bude pravdepodobne nútený prevádzku lekárne v obci zrušiť.
Poslanci prerokovali zámer využitia knižnice a navrhli p. Kelnarovi, aby oslovil architekta, ktorý by
sa pokúsil navrhnúť prestavbu vo viaúčelovej budove tak, aby ostali vhodné priestory na umiestnenie
knižnice. Priestory knižnice sú posledným priestorom, ktorým obec disponuje pre využitie na vlastnú
potrebu.
Uznesenie č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie žiadosť Mariána Kalnara
konateľa - Lekárne Bohuslavice s.r.o., na prenájom knižnice vo viacúčelovej budove. Po posúdení
návrhu prestavby knižnice s návrhom nesúhlasili a odporučili majiteľovi lekárne predložiť taký
návrh, aby vo viacúčelovej budove ostali priestory na umiestnenie knižnice, ktorú by obec mohla
využívať pre vlastnú potrebu. Do predloženia nového návrhu ostávajú priestory v pôvodnom stave.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce

3.

Návrh VZN č. 4/2017 – ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Trenčianske Bohuslavice
Poslanci prerokovali návrh VZN č. 4/2017 – ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Trenčianske Bohuslavice. Navrhli schváliť VZN, výšku príspevku na úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ upravili na 20,00 € mesačne.
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Uznesenie č. 41/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje VZN č. 4/2017 – ktorým sa určuje
výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Bohuslavice.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
4. Zmluva o čerpaní úveru vo výške 40.000 €
Poslanci boli oboznámení so skutočnosťou, že obec nezískala dotáciu na „Rozšírenie kapacít
Materskej školy v Obci Trenčianske Bohuslavice“. Obec realizovala časť stavebných prác podľa
projektu tak, aby od 1.9.2017 mohla rozšíriť kapacitu materskej školy a otvoriť novú triedu na
poschodí budovy v materskej škole. Obec uhradila časť faktúry za stavebné práce a časť faktúry
uhradí po získaní úveru. Obec realizovala projekt „Plynofikácia obecného úradu Trenčianske
Bohuslavice“. Na úhradu faktúry za plynofikácie OcÚ sa použijú prostriedky z navrhovaného
úveru. Poslanci súhlasili s navrhovaným riešením a navrhli schváliť čerpanie Municipálneho úveru–
Klasik vo výške 40.000 € na účely „Rozšírenie kapacít Materskej školy v Obci Trenčianske
Bohuslavice“ a „Plynofikácia obecného úradu Trenčianske Bohuslavice“.
Uznesením č. 13/2016 obecné zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu na rekonštrukciu
ústredného kúrenia obecného úradu. Poslanci rozhodli o zmene financovania. Na úhradu
plynofikácie obecného úradu sa použijú prostriedky z čerpaného úveru a prostriedky z rezervného
fondu sa použijú na úhradu časti faktúry za rekonštrukciu MŠ.
Uznesenie č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach ruší uznesenie č. 13/2016.
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
Uznesenie č. 43/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta
alebo obce schvaľuje prijatie Municipálneho úveru – Klasik (ďalej len „úver“) vo výške 40.000 €
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO 31 575 921, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. Municipálny úver – Klasik bude poskytnutý na
nasledujúce účely: 1. – Plynofikácia obecného úradu Trenčianske Bohuslavice, 2. Rozšírenie kapacít
Materskej školy v obci Trenčianske Bohuslavice.
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
5. Rôzne
a) Stolnotenisový klub – žiadosť o pridelenie finančného príspevku na rok 2018
Stolnotenisový klub požiadal o schválenie finančných prostriedkov vo výške 200,00 € z rozpočtu
obce na rok 2018.
Uznesenie č.44/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje poskytnutie finančného
príspevku z rozpočtu obce vo výške 200,00 € na rok 2018 s možnosťou používania služobného
automobilu na stolnotenisové turnaje počas roka 2018.
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
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b) Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Trenčianske Bohuslavice - žiadosť o pridelenie
finančného príspevku na rok 2018
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Trenčianske Bohuslavice, žiada o pridelenie finančného
príspevku na rok 2018.
Uznesenie č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje poskytnutie finančného
príspevku z rozpočtu obce vo výške 600,00 € na rok 2018 základnej organizácii Jednoty
dôchodcov na Slovensku Trenčianske Bohuslavice s možnosťou použitia obecného autobusu 4
krát ročne.
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
c) Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 7/50, 7/51 v kat. ú. Trenčianske Bohuslavice
Pani Mária Bakalíková požiadala o odkúpenie pozemku parc. č. 7/50, 7/51 v kat. území
Trenčianske Bohuslavice. Znalecký posudok č. 38/2017 zaevidovaný v elektronickom denníku
znalca č. 201702231806 zo dňa 23.08.2017 stanovil všeobecnú hodnotu pozemkov parc.č. 7/50
a 7/51 v kat. území Trenčianske Bohuslavice spolu vo výške 405,03 €.
Poslanci uznesením č. 38/2017 schválili odpredaj uvedeného pozemku na základe
vypracovaného znaleckého posudku.
Uznesenie č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje odredaj pozemkov pani
Márii Bakalíkovej, bytom Trenčianske Bohuslavice č. 164 podľa geometrického plánu č.
43580718-S-Gs-F-2016/2017 priamym predajom, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej
národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: pozemok KN-C
parc. č. 7/50 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 6 m2 a pozemok KN-C parc.č. 7/51 zastavaná
plocha a nádvoria o výmere 63 m2 v kat. území Trenčianske Bohuslavice. Hodnota pozemkov
bola stanovená na základe vypracovaného znaleckého posudku č. 38/2017 zaevidovaného
v elektronickom denníku znalca pod č. 201702231806 zo dňa 23.08.2017 vo výške 405,03 €.
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
d) Ústredné kúrenie v MŠ- havarijný stav
Poslanci boli informovaní o havarijmom stave ústredného kúrenia v MŠ - pôvodné radiátory
praskajú. Počas krátkej doby praskli postupne tri radiátory, z dôvodu predídenia väčších škôd
poslanci navrhli vymeniť všetky pôvodné radiátory.
Uznesenie č. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach :
a) berie na vedomie havarijný stav ústredného kúrenia v MŠ,
b) schvaľuje:
- výmenu pôvodných radiátorov,
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu
ústredného kúrenia v MŠ – výmena pôvodných radiátorov.
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
e) Multifunkčné ihrisko
Poslanci boli informovaní o zámere opätovne sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok
z programu rozvoja vidieka na podporu investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry
a súvisiacej infraštruktúry-výzva č.22/PR/2017, podopatrenie 7.4: Aktivita 1.
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Uznesenie č. 48/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z programu rozvoja vidieka na podporu investícií do vytvárania, zlepšovania
alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry-výzva č.22/PR/2017, podopatrenie 7.4: Aktivita 1.
Názov projektu „Zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času Trenčianske Bohuslavice“.
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
f)

Územný plán zóny „ Z Kamienka“ a „Do Hájnice“ v k.ú. Trenčianske Bohuslavice
Oznámenie o strategickom dokumente územného plánu zóny (ÚPN-Z) „ Z Kamienka“ a „Do
Hájnice“ v k.ú. Trenčianske Bohuslavice, bolo zverejnené obvyklým spôsobom a zverejnené na
webstránke: http://eia.enviroportál.sk/eia. Občania mohli do oznámenia nahliadnuť 14 dní od
zverejnenia. Verejnosť nevzniesla žiadne pripomienky. Poslanci nevzniesli žiadne pripomienky
a nepožiadali o jeho ďalšie posudzovanie.
Uznesenie č. 49/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach, ako schvaľujúci orgán podľa §6 ods.6
zákona č. 24/2006 Zb. zákonov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemá žiadne pripomienky
a nepožaduje ďalšie posudzovanie strategického dokumentu „Územný plán zóny „Z Kamienka“
a „Do Hájnice“ v k.ú. Trenčianske Bohuslavice“.
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce

6. Záver,
Po prerokovaní všetkých bodov starostka ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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