Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach,
ktoré sa konalo dňa 10.10.2018
Prítomní:

7 poslanci – podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2018
3. Inventarizácia majetku obce
4. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce
5. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2019 – stolnotenisový klub
6. Žiadosť o vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov – Vavrinec Vladimír
7. Verejné osvetlenie
8. Wifi pre teba
9. Rôzne
10. 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 Ing. Ľuboša Medveckého a Filipa
Morongu, zapísaním zápisnice poverila Emíliu Havierníkovú.
2. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2018
Učtovníčka obce oboznámila poslancov s čerpaním rozpočtu k 30.09.2018.
Uznesenie č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie čerpanie rozpočtu
k 30.09.2018.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci 7/7
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
3. Inventarizácia majetku obce
Starostka obce oboznámila poslancov s vydaním príkazu na vykonanie riadnej inventarizácie
majetku, pohľadávok, záväzkov, všetkých ostatných analytických účtov a pokladne a rozdielu
majetku, pohľadávok, záväzkov, všetkých ostatných analytických účtov a pokladne v roku 2018.
Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie príkaz na vykonanie
inventarizácie majetku pohľadávok, záväzkov, všetkých ostatných analytických účtov a pokladne
a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov, všetkých ostatných analytických účtov a pokladne v roku
2018.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci 7/7
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
4. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce
Hlavný kontrolór obce p. Valéria Hrnčárová oboznámila poslancov so správami o výsledku kontroly
hlavného kontrolóra podľa plánu:
- kontrola Smernice č. 3/2014 obce Trenčianske Bohuslavice o evidovaní, odpisovaní
a účtovaní majetku,
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kontrola zákonnosti, účinosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami,
- kontrola plnenia uznesení OZ
Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie správy o výsledku kontroly
hlavného kontrolóra podľa plánu:
- kontrola Smernice č. 3/2014 obce Trenčianske Bohuslavice o evidovaní, odpisovaní
a účtovaní majetku,
- kontrola zákonnosti, účinosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými
prostriedkami,
kontrola plnenia uznesení OZ
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci 7/7
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
-

Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
5. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2019 – stolnotenisový klub
Stolnotenisový klub požiadal o schválenie finančných prostriedkov vo výške 200,00 € z rozpočtu
obce na rok 2019.
Uznesenie č.48/2017
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje zaradiť poskytnutie finančného
príspevku vo výške 200,00 € do rozpočtu obce na rok 2019 s možnosťou používania služobného
automobilu na stolnotenisové turnaje počas roka 2019.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci 6/7
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 1/7
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
6. Žiadosť o vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov – Vavrinec Vladimír
Pán Vladimír Vavrinec žiada o vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov na pozemku registra C
parcela č. 78/2 v kat. území Trenčianske Bohuslavice, na ktorej je postavená garáž a prístupovú
cestu na pozemku registra C, parcela č. 78/1 v kat. území Trenčianske Bohuslavice, ktorých
vlastníkom je Obec Trenčianske Bohuslavice. Starostka informovala poslancov, že prevod parcely sa
začal prejednávať v roku 1996. V roku 1997 Okresný úrad odbor životného prostredia listom č.
OŽP-379/1196/Sá vyzval menovaného na vysporiadanie pozemku a legalizácie stavby. V liste sa
uvádza: „Vzhľadom k tomu, že stavba garáže je postavená na pozemku, ktorý nie je vo Vašom
vlastníctve a ani nemáte k tomuto pozemku iné právo, doporučujeme Vám obrátiť sa v tejto veci na
Obecný úrad v Trenčianskych Bohuslaviciach o vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov.“ Poslanci
prejednali žiadosť a odporúčajú p. Vladimírovi Vavrincovi, aby stavbu zlegalizoval. Za týmto
účelom obec prenajme menovanému pozemok pod garážou.
Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje prenájom časti pozemkov registra
C parc.č. 78/1 a 78/2 pod stavbou garáže p. Vladimírovi Vavrincovi. Na odčlenenie časti pozemkov
si menovaný dá vypracovať geometrický plán.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci 7/7
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
7. Verejné osvetlenie
Starostka obce informovala poslancov o realizácii postupnej výmeny verejného osvetlenia v obci.
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Uznesenie č. 50 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje investíciu verejného osvetlenia
v obci, realizovanou vo vlastnej réžii.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci 7/7
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
8. Wifi pre teba
Starostka obce informovala poslancov o aktuálnej možnosti čerpania nenávratného finančného
príspevku v rámci výzvy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a
informatizáciu „WIFI pre Teba“ prostredníctvom výzvy: kód výzvy – OPII-2018/7/1-DOP
„Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory
zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo“. Ide o vytvorenie WiFi
pripojenia na verejnom priestranstve. Výška spolufinancovania obce 5%,. Prístupové body musia byť
umiestnené na objektoch v majetku obce.
Uznesenie č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach:
a) berie na vedomie možnosť zapojenia obce do výzvy „Rozšírenie širokopásmového pripojenia
a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre
digitálne hospodárstvo“ prostredníctvom výzvy: kód výzvy – OPII-2018/7/1-DOP
b) schvaľuje spolufinancovanie operačného programu Integrovaná infraštruktúra – WIFI pre Teba
obce vo výške 5 % z oprávnených výdavkov.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci 7/7
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
9. Rôzne
a) Žiadosť o umiestnenie spomaľovačov
Obecné zastupiteľstvo opätovne prerokovalo 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 nedodržujú rýchlosť a ohrozujú chodcov.
Starostka obce informovala poslancov, že na ceste III. triedy spomaľovače nie je možné umiestniť
a na miestnej komunikácii je umiestnenie problematické, nakoľko pre zvýšený hluk pri
spomaľovačoch občania odmietajú osadenie spomaľovačov pred svojím domom. Pri opätovnej
žiadosti o umiestnenie spomaľovačov žiadateľ predloží súhlas občanov s umiestnením
spomaľovačov v blízkosti ich nehnuteľností.
c) Umiestnenie kontajnerov na zber triedeného odpadu
Poslanci prejednali nesúhlas občanov s umiestnením kontajnerov na triedený odpad pri bytových
domoch pred vchodom č. 240. Poslanci skonštatovali, že sa nedostavil zástupca občanov
z vchodu č. 240. Poslanci po posúdení skonštatovali, že iné umiestnenie kontajnorov nie je možné
z dôvodu prístupu zberného vozidla na vývoz odpadu.
Ing. Bibiana Naďová
starostka obce
10. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov starostka ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Overovatelia:
Zapisovateľka:

Ing. Ľuboš Medvecký
Filip Morong
Emília Havierníková
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