Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach,
ktoré sa konalo dňa 11.02.2019 v zasadačke obecného úradu.
Prítomní poslanci:

Róbert Gajdoš, Michal Hovorka, František Kankara, Mgr. Monika Kosová,
Mgr. Zuzana Krištofovičová, Ing. Gabriela Kukučová, Radoslav Uko
Hlavný kontrolór obce: Valéria Hrnčárová
Účtovníčka obce:
Darina Kosová
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov.
Starostka obce Darina Jurigová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala všetkých
prítomných. Za overovateľov zápisnice určila poslancov Františka Kankaru a Radoslava Uku,
zapísaním zápisnice poverila Emíliu Havierníkovú.
Starostka oboznámila poslancov s programom schôdze. Poslanci hlasovaním schválili program
obecného zastupiteľstva.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov.
2. Kontrola uznesení.
3. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018.
4. Rôzne.
5. Záver.
Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
2. Kontrola uznesení.
Poslanci vykonali kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.01.2019.
Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie kontrolu uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.01.2019.
Hlasovanie:
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
3. Rozpočtové opatrenie č. 7/2018.
Účtovníčka obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva so „Zmenou rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 7 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“.
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Uznesenie č. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje „Zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.7 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
Michal Hovorka – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
4. Rôzne.
a) Žiadosť o zriadenie vecného bremena
Pán Viliam Zámečník, bytom Trenčianske Bohuslavice 110 požiadal o zriadenie vecného
bremena na pozemkoch registra „C“ parc.č. 2268 – zastavaná plocha a nádvorie, registra „E“
parc.č. 2267/1 – ostatná plocha, registra „E“ parc.č. 2267/2 – ostatná plocha a registra „E“ parc.
č. 2268 – vodná plocha v kat. území Trenčianske Bohuslavice, ktorých vlastníkom je Obec
Trenčianske Bohuslavice za účelom zriadenia elektrickej prípojky k pozemku registra „C“ parc.č.
800/68, ktorej je vlastníkom. Poslanci žiadosť posúdili a navrhujú schváliť zriadenie vecného
bremena.
Uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje zriadenie vecného bremena na
pozemkoch registra „C“ parc.č. 2268– zastavaná plocha a nádvorie, registra „E“ parc. č. 2267/1 –
ostatná plocha, registra „E“ parc. č. 2267/2 – ostatná plocha a registra „E“ parc. č. 2268 – vodná
plocha v kat. území Trenčianske Bohuslavice, ktorých vlastníkom je Obec Trenčianske
Bohuslavice v prospech Viliama Zámečníka, bytom Trenčianske Bohuslavice 110 za účelom
zriadenia elektrickej prípojky k pozemku registra „C“ parc.č.800/68 – záhrada.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
b) Žiadosť o dlhodobé užívanie parcely 138/25
Pán Miroslav Kozáček, bytom Trenčianske Bohuslavice 293 požiadal o dlhodobé užívanie
parcely registra „C“ č. 138/25 v kat. území Trenčianske Bohuslavice, ktorých vlastníkom je Obec
Trenčianske Bohuslavice za účelom kultivácie pozemku a následného obhospodarovania
Poľovníckym združením Dolné Srnie. Poslanci žiadosť posúdili a navrhujú schváliť prenájom
pozemku registra „C“ parc.č. 138/25 – záhrada v kat. území Trenčianske Bohuslavice s ročnou
výpovednou lehotou za účelom výsadby rastlín PZ Dolné Srnie, bez možnosti výsadby ovocných
stromov a iných drevín. Pozemok nebude oplotený.
Uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje prenájom parcely registra „C“
č. 138/25 v kat. území Trenčianske Bohuslavice s ročnou výpovednou lehotou za účelom výsadby
rastlín Poľovníckym združením Dolné Srnie, bez možnosti výsadby ovocných stromov a iných
drevín. Pozemok nebude oplotený.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za

3. strana zápisnice zo zasadnutia OZ zo dňa 11.02.2019
Michal Hovorka – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
c) Žiadosť o dlhodobé užívanie parcely 1671/3
Pán Miroslav Kozáček, bytom Trenčianske Bohuslavice 293 požiadal o dlhodobé užívanie
pozemku registra „C“ parc. č. 1671/3 – ostatná plocha v kat. území Trenčianske Bohuslavice,
ktorých vlastníkom je Obec Trenčianske Bohuslavice za účelom kultivácie pozemku a následného
obhospodarovania. Poslanci žiadosť posúdili a navrhli schváliť prenájom parcely registra „C“ č.
1671/3 – ostatná plocha v kat. území Trenčianske Bohuslavice s ročnou výpovednou lehotou za
účelom výsadby rastlín, bez možnosti výsadby ovocných stromov a iných drevín. Pozemok
nebude oplotený.
Uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje p. Miroslavovi Kozáčkovi,
bytom Trenčianske Bohuslavice 293 prenájom parcely registra „C“ č. 1671/3 - ostatná plocha
v kat. území Trenčianske Bohuslavice s ročnou výpovednou lehotou za účelom výsadby rastlín,
bez možnosti výsadby ovocných stromov a iných drevín. Pozemok nebude oplotený.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
d) Služba vozidlom CAS – Bošácka pálenica
Starostka informovala poslancov o vývoze výpaľkov z Bošáckej pálenice vozidlom CAS do
Bioplynovej stanice Veľké Bierovce. Predbežne stanovená cena za jeden vývoz je 70,00 €. V cene
je zahrnutá len preprava, nie spaľovanie. Po reálnom prepočte nákladov za jeden vývoz a
schválení VZN obce o poplatkoch za služby poskytované obcou budú vyúčtované skutočné
náklady.
Uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie predbežne stanovenú
cenu za jeden vývoz 70,00 €.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
e) Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou
MUDr. Ľubomír Miškovič požiadal o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou k 31.03.2019
v priestoroch viacúčelovej budovy z dôvodu plánovaného ukončenia činnosti ambulancie.
Nájomná zmluva bola uzatvorená dňa 15.06.2015 medzi prenajímateľom Obec Trenčianske
Bohuslavice a nájomcom Všeobecná ambulancia s.r.o., Považská 3, Nové Mesto nad Váhom.
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Uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie ukončenie nájomnej
zmluvy dohodou k 31.03.2019 v priestoroch viacúčelovej budovy z dôvodu plánovaného
ukončenia činnosti ambulancie.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
f) Starostka informovala poslancov o zriadení komisie pre občianske záležitosti. Predsedu komisie
navrhla Ing. Vladimíru Mitánkovú, ktorá by si členov komisie sama vybrala. Náplňou komisie by
bolo – uvítanie detí do života, blahoželania jubilantov a iné občianske záležitosti.
Uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie zriadenie komisie pre
občianske záležitosti, ktorej predsedom je Vladimíra Mitánková.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
5. Záver.
Po prerokovaní všetkých bodov starostka ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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