Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach,
ktoré sa konalo dňa 14.02.2018
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Rozpočtové opatrenia č. 7/2017
3. Žiadosť o umiestnenie spomaľovačov
4. Žiadosť o zaradenie pozemku do územného plánu k budúcej výstavbe RD
5. Kultúrno – spoločenské akcie obce v roku 2018
6. Rôzne
7. 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 Róberta Gajdoša a Bc. Evu
Dedíkovú, zapísaním zápisnice poverila Emíliu Havierníkovú.
2.

Rozpočtové opatrenia č. 7/2017
Účtovníčka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva so „Zmenou rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 7“ 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. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie „Zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 7“ 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
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce

3.

Žiadosť o umiestnenie spomaľovačov
Starostka informovala poslancov so žiadosťou o umiestnenie spomaľovačov na ceste III. triedy a na
miestnej komunikácii pred obytným domom súp. č. 222 a č. 223 z dôvodu spomalenia rýchlosti
osobných motorových vozidiel, ktoré nenodržujú rýchlosť a ohrozujú chodcov.
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach:
I.
b e r i e n a v e d o m i e:
žiadosť o umiestnenie spomaľovačov,
II.
p o v e r u j e:
starostku obce na preverenie za akých podmienok môže obec osadiť na miestne komunikácie
spomaľovače, zároveň je potrebné preveriť, kto je oprávnený osadiť spomaľovače na ceste
III. triedy,
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
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4. Žiadosť o zaradenie pozemku do územného plánu obce k budúcej výstavbe RD
Starostka obce predložila poslancom podanie žiadosti p. Viliama Zámečníka, bytom Trenčianske
Bohuslavice č.110, adresovanú Obecnému zastupiteľstvu Trenčianske Bohuslavice. V žiadosti o
zaradenie pozemku v obci do územného plánu obce k budúcej výstavbe RD sa uvádza:
„Žiadam o zaradenie môjho pozemku v katastri obce Trenčianske Bohuslavice parcelné číslo 691,
ktorým som vlastníkom LV č. 1019 do začlenenia k budúcej stavbe rodinného domu. Pozemok som
nadobudol kúpou v roku 2017 za účelom výstavby RD pre moju rodinu.“
Obec v uvedenej veci požiadala o stanovisko Ing. arch. Mariannu Bogyovú, ktorá je pre obec osoba
oprávnená na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa §2a zák. 50/76 Zb. (stavebný zákon). Na základe
odporúčania Ing. arch. Bogyovej obec požiadala o odborné usmernenie Okresný úrad Trenčín, odbor
výstavby a bytovej politiky. Okresný úrad vydal metodické usmernenie, ktoré je prílohou zápisnice.
Starostka uviedla, že žiadateľ podobnú žiadosť adresoval aj obci. Na základe metodického
usmernenia obec žiadateľovi oznámila, že pozemok parc. č. 691 sa nachádza mimo lokalít, ktoré sú
schválené v územnom pláne obce. Zaradenie parcely do lokality B4 nie je možné, nakoľko parcela
sa nachádza mimo lokality B4. Parcela sa nenachádza v žiadnej z lokalít, ktoré sú v schválenom
ÚPN-O určené na zastavanie. Pozemok parc. č. 691 nie je určený na zastavanie.
Obecné zastupiteľstvo po oboznámení sa so stanoviskom Ing. arch. Marianny Bogyovej, ako aj
s metodickým usmernením Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky dospelo
k záveru, že Obec má platný Územný plán obce (ÚPN-O) Trenčianske Bohuslavice, schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 7.11.2016, uznesením č. 80/2016. Jeho záväzná časť bola vyhlásená
VZN č. 6/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2016. Na základe hore uvedeného obecné
zastupiteľstvo prijalo nasledujúce uznesenie.
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Trenčianske Bohuslavice po prerokovaní žiadosti p. Viliama
Zámečníka, bytom Trenčianske Bohuslavice č.110, „o zaradenie môjho pozemku v obci do
územného plánu k budúcej výstavbe RD “ sa uznieslo:
I.
be r i e n a v e d o m i e:
žiadosť o zaradenie pozemku parc. č. 691 za účelom výstavby RD v budúcom období,
II.
s ch v a ľ u j e:
zaradenie žiadosti do evidencie žiadostí a podnetov, ktoré je obec povinná sledovať v súlade s
§ 30 zákona č. 50/19976 Zb. (stavebný zákon).
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
5. Kultúrno spoločenské akcie obce v roku 2018.
Poslanci navrhli termíny konania pravidelných kultúrnych podujatí organizovaných obcou:
30. apríl
Stavanie mája
13. máj
Deň matiek
03. jún
Deň detí
07. júl
Rozprávkový chodník
01. september Slovácka jaternica – obec Březová
20. september Stretnutie dôchodcov
05. december Privítanie Mikuláša, rozsvietenie vianočného stromčeka
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie stanovenie termínov
konania kultúrnych podujatí organizovaných obcou na rok 2018.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
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6. Rôzne
a) Žiadosť o oplotenie pozemku parc. č. 691 zapísaná v LV 1019
Poslanci boli oboznámení so žiadosťou p. Viliama Zámečníka, bytom Trenčianske Bohuslavice č.
110 o oplotenie pozemku parc. č. 691 zapísaná v LV 1019 v katastrálnom území Trenčianske
Bohuslavice. Poslanci boli oboznámení so stanoviskom Okresného úradu Trenčín, odbor výstavby
a bytovej politiky. Okresný úrad v metodickom usmernení uviedol, „že nie je možné vydať
súhlasné stanovisko k výstavbe rodinných domov, vrátane drobných stavieb a oplotenia ak sú
v rozpore s Územným plánom obce. Metodické usmernenie č. OU-TN-OVBP1-2018/004104005/JD tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach:
I. b e r i e n a v e d o m i e:
žiadosť o oplotenie pozemku parc. č. 691 zapísanej v LV 1019,
II. b e r i e n a v e d o m i e:
metodické usmernenie č. OU-TN-OVBP1-2018/004104-005/JD,
III. b e r i e n a v e d o m i e:
skutočnosť, že parcelu č. 691 zapísanej v LV 1019 nie je možné oplotiť.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
b) Prerokovanie zámeru využitia priestorov knižnice
Pán Marián Kelnar konateľ - Lekáreň Bohuslavice s.r.o. sa opätovne informoval o poskytnutí
priestorov knižnice vo viacúčelovej budove za účelom rekonštrukcie priestorov lekárne
a vybudovania ambulancie lekára špecialistu. Priestory lekárne potrebujú ďalšie investície na
rekonštrukciu. Rekonštrukciu lekárne a vybudovanie ambulancie pre lekára špecialistu je ochotný
sám investovať. Poslanci po prerokovaní konštatovali, že obec nemá v súčastnosti voľné priestory,
ktoré by kapacitne spĺňali požiadavky na presťahovanie knižnice a klubu Základnej organizácie
jednoty dôchodcov Slovenska z viacúčelovej budovy. Obec nebude meniť usporiadanie
priestorov vo viacúčelovej budove. Poslanci navrhli p. Kelnarovi zistiť si podmienky voľných
kapacitných priestorov v nákupnom stredisku COOP Jednota v Trenčianskych Bohuslaviciach.
Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje ponechať knižnicu v pôvodných
priestoroch vo viacúčelovej budove.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce

7.

Záver
Po prerokovaní všetkých bodov starostka ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia:

Zapisovateľka:

Róbert Gajdoš

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

Bc. Eva dedíková

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

Emília Havierníková

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

