BOL-118/2021-2333/2021

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bolešove,
konaného dňa 11. 11. 2021 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní poslanci: Ing. Daniela Suchánková, Mgr. Jolana Petrušková, Vladimír Hanák,
Mgr. Jana Šimončíková, Iveta Kobelová, Michal Kňažek
starosta obce - Ing. Martin Rác
zamestnankyňa obecného úradu – Danka Sláviková
hlavná kontrolórka obce – Ing. Daša Knápková
Neprítomný poslanec: Ľuboš Opatík – dostavil sa na rokovanie OZ o 18.00 hodine
1.

Otvorenie zasadnutia
Starosta - otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných poslancov a
verejnosť. Následne dal hlasovať o programe, ktorý bol uvedený v pozvánke na
rokovanie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Ing. Suchánková, Mgr. Petrušková, Mgr. Šimončíková, p. Hanák, p. Kobelová, p. Kňažek)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1 (Ľuboš Opatík)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 154
k programu zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo v Bolešove
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení zo 17. zasadnutia OZ
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2020/2021 časť ZŠ, časť MŠ
5. Schválenie delegovaných členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Bolešov
6. Informácia k návrhu na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku
v účtovníctve obce
7. Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Bolešov
8. Preventívne protipožiarne kontroly v obci Bolešov, Slavnica, Sedmerovec, Borčice
9. Úprava rozpočtu č. 5
10. Diskusia
11. Záver
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2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta - určil zapisovateľku a overovateľov zápisnice:
Overovatelia: Mgr. Jolana Petrušková, Iveta Kobelová
Zapisovateľka: Danka Sláviková

3.

Kontrola uznesení
Starosta predložil správu z kontroly uznesení.
Na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 19. 08. 2021 boli prijaté
uznesenia č. 144 až 153. V uzneseniach neboli uložené žiadne úlohy.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6

Za:6 (Ing. Suchánková, Mgr. Petrušková,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1 (Ľuboš Opatík)
Návrh bol prijatý

Mgr. Šimončíková, p. Hanák, p. Kobelová, p. Kňažek)

UZNESENIE č. 155
ku kontrole uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Bolešove
berie na vedomie
Kontrolu uznesení č. 144 až 153 zo dňa 19. 08. 2021.
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2020/2021 za časť ZŠ a časť MŠ Bolešov.
Starosta – vyzval p. Slávikovú, aby predložila predmetné správy - Obec Bolešov, ako
zriaďovateľ ZŠ s MŠ Bolešov predkladá na rokovanie OZ Správy o výchovnovzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 za časť ZŠ a časť MŠ
Bolešov. Obecné zastupiteľstvo má povinnosť prerokovať a schváliť - neschváliť tieto
správy. Nikto z poslancov nemal doplňujúce otázky, starosta dal o schválení hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za:6 (Ing. Suchánková, Mgr. Petrušková, Mgr. Šimončíková, p. Hanák, p. Kobelová, p. Kňažek)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1 (Ľuboš Opatík)
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č.156

Obecné zastupiteľstvo v Bolešove
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2020/2021 za časť ZŠ a časť MŠ Bolešov.
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5. Schválenie delegovaných členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Bolešov
Starosta – vyzval p. Slávikovú, aby informovala poslancov o tomto bode programu. Pani
Sláviková informovala poslancov, že starosta obce dňa 30.09.2021 delegoval zástupcov
zriaďovateľa za členov rady školy – Mgr. Janu Šimončíkovú, p. Ľuboša Opatíka, Mgr.
Jolanu Petruškovú a p. Pavla Prnu.
6. Informácia k návrhu na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku
Starosta – vyzval p. Slávikovú, aby predložila dôvodovú správu. Dôvodová správa bola
poslancom zaslaná k preštudovaniu.
p. Sláviková - z hľadiska postupu vyraďovania majetku obce, podávam nasledovnú informáciu :
V Smernici o hospodárení a nakladaní s majetkom obce, v siedmej hlave, Čl.9 sa hovorí,
že o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku rozhoduje starosta do 1000€.
Keďže zostatková hodnota tohto majetku je menšia ako 1000€, právo rozhodovať
o spôsobe naloženia s takýmto majetkom má starosta.
Likvidačná komisia bola schválená Uznesením č. 41/2011 zo dňa 26.05. 2011 v zložení
p. Ľuboš Opatík predseda, p. Helena Kobelová a Ján Lacko - táto komisia zatiaľ nebola
zrušená, ani jej činnosť nebola obmedzená na určité obdobie, takže v zmysle Smernice
o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Bolešov bola táto komisia oslovená, aby
podala písomné stanovisko k vyradeniu majetku.
Komisia zasadala dňa 7.11.2021 a prerokovala predložený návrh na vyradenie po
ukončení inventarizácie k 31.12.2021
Riadna inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bude vykonaná
v súlade s ustanoveniami § 29 a 30 zákona o účtovníctve.
Dôvod vyradenie majetku vedeného v OTP je jeho zastaralosť, opotrebovanie.
Vyradenie pohľadávok v účtovníctve obce:
Jedná sa o odberateľské faktúry od roka 2015 do roky 2018- Firma Zberné suroviny,
a.s. Pohľadávky boli odsúhlasované, a v roku 2017 skončila v konkurze, o čom
prikladám doklad. Nakoľko je to suma menšieho rozsahu, obec by mala v prípade
vymáhania vyššie náklady ako je hodnota pohľadávok, a preto predkladám na rokovanie
návrh na vyradenie pohľadávok z účtovníctva obce k 31.12.2021.
Dôvod vyradenia – nie je predpoklad zaplatenia.
Zoznam vyraďovaného majetku v OTP a vyradenie pohľadávok v účtovníctve obce tvorí
prílohu zápisnice.

Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6 (Ing. Suchánková, Mgr. Petrušková, Mgr. Šimončíková, p. Hanák, p. Kobelová, p. Kňažek)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 1 (Ľuboš Opatík)
Návrh bol prijatý
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UZNESENIE č. 157
a) s c h v a ľ u j e
Obecné zastupiteľstvo Obce Bolešov podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného
majetku v hodnote 5661,50 € a pohľadávok obce Bolešov v sume 597,22€.
b)ukladá
vyradiť majetok v účtovníctve k 31.12.2021.
Zodpovedný: starosta obce
účtovníčka
7. Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Bolešov.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavil p. Opatík – o 18,00 hod.
Starosta – vzhľadom na neustály rast cien, infláciu, zvyšovanie nárokov obyvateľstva na
služby a na druhej strane na klesajúce príjmy samospráv sme nútení hľadať zdroje
príjmov. Na základe tohto sme pripravili návrh na zvýšenie sadzobníka cien za poskytnuté
služby a vykonané úkony obcou Bolešov. Navrhujem nového druhu poplatku - kauciu za
použitie priestorov v budove ŠK Slovan Bolešov, zvýšiť poplatok za služby traktorom.
Nakoľko v Bolešove je plánovaná výstavba už mimo zastavaného územia obce /lokalita
Vyšovec, „Za Petrincovou“, za železnicou, pri futbalovom ihrisku/, kde je chýbajúca
infraštruktúra, navrhujeme v obci zvýšiť Daň za rozvoj. Zákon umožňuje sadzbu od 3 –
35 €/m2 , u nás ja schválená suma 5,- €/m2. Peniaze môžu byť použité na infraštruktúru v
celej obci, (chodníky pri ZŠ, rozhlas). Tento poplatok predstavuje príjem, ktorý zostáva v
obci. Upravuje ho zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Príjmy z poplatku obec môže použiť výlučne na úhradu
kapitálových výdavkov (napr. úprava miestnych komunikácií, parkovacích plôch,
verejného osvetlenia, verejnej zelene, budovanie technickej infraštruktúry atď.) v
ktorejkoľvek časti obce.
Príjmy vybrané z poplatku za rozvoj ako aj ich použitie bude raz ročne zverejňované na
webovej stránke obce ako aj vo vývesnej tabuli.
Starosta vyzval poslancov, aby predložili svoje pripomienky.
Pán Ľuboš Opatík navrhuje zvýšiť kauciu na 500,00€
Mgr. Jana Šimončíková navrhla vyšpecifikovať kauciu za poskytnutie priestorov na
budove ŠK Slovan Bolešov nasledovne :
Krst, prvé sväté prijímanie, kar, schôdze -150,00€; svadba, disco, zábava, ples, športové
a kultúrne podujatia 500,00€.
Uvedený sadzobník cien za poskytované služby bude v platnosti od 01.01.2022.
Po rozprave dal starosta hlasovať o schválení
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 6 (Mgr. Petrušková, Mgr. Šimončíková, p. Hanák, p. Kobelová, p. Kňažek, p. Opatík)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (Ing. Suchánková)
Neprítomný: 0
Návrh bol prijatý
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UZNESENIE č. 158
Obecné zastupiteľstvo v Bolešove
schvaľuje
Sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony obcou Bolešov.
8. Preventívne protipožiarne kontroly v obci Bolešov, Slavnica, Sedmerovec, Borčice
Starosta informoval poslancov, že prebehla v 10/2021 kontrola z OÚ Trenčín na úseku
požiarnej ochrany. Preventivár obce Burdej Andrej v súčinnosti s členmi jednotky DHZ
obce sú povinní vykonávať pravidelné preventívne protipožiarne kontroly v obci,
najmenej raz za 5 rokov.
Podľa ustanovenia § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
starosta obce Bolešov menoval dňa 11. 11. 2021:
Kontrolná skupina č. 1
Meno a priezvisko
Pavol Prna
Patrik Svedek
Dominika Pohorelcová

vedúci
člen
člen

Kontrolná skupina č. 2
Meno a priezvisko
Milan Matuščin
Nikolas Kvasnica
Lukáš Švandtner

vedúci
Člen
člen

Kontrolná skupina č. 3
Meno a priezvisko
Ľuboš Matuščin
Tomáš Mikula
Dominika Panáčková
Kontrolná skupina č. 4
Meno a priezvisko
Boriš Čerepan
Lucia Ciesarová
Jozef Mikula

Vo funkcii

Adresa
Bolešov 485
Horné Srnie 549
Bolešov 116

Vo funkcii

Adresa
Bolešov 370
Bolešov 65
Bolešov 209

Vo funkcii

Adresa
Bolešov 370
Bolešov 406
Bolešov 93

Vo funkcii

Adresa
Slavnica 122
Bolešov 450
Bolešov 406

vedúci
vedúci
člen

vedúci
člen
vedúci

a poveril ich vykonať preventívne protipožiarne kontroly v obci Bolešov, Slavnica,
Sedmerovec, Borčice za účelom preverenia dodržiavania povinností na úseku ochrany
pred požiarmi, podľa ustanovenia § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi, u fyzických osôb, právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb so sídlom
alebo bytom na území katastra obce Bolešov, Borčice, Slavnica, Sedmerovec v termíne
od 11.11.2021 s platnosťou poverenia do 31.12.2022.
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Pán Pavol Prna informoval poslancov o priebehu vykonávania týchto kontrol. Povedal, že
vedúci a členovia kontrolnej skupiny pri výkone kontroly majú povinnosti a oprávnenie
v zmysle § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Svoju totožnosť
preukazujú písomným poverením spolu s občianskym preukazom.
Nikto nemal doplňujúce otázky, starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7 (Ing. Suchánková, Mgr. Petrušková, Mgr. Šimončíková, p. Hanák, p. Kobelová, p. Kňažek, p. Opatík)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 159
k preventívnym a protipožiarnym kontrolám
Obecné zastupiteľstvo v Bolešove
berie na vedomie
vykonanie protipožiarnych kontrol v obci Bolešov, Borčice, Slavnica, Sedmerovec v
termíne od 11. 11. 2021 s platnosťou poverenia do 31. 12. 2022 a zloženie kontrolných
skupín bez pripomienok.
9. Úprava rozpočtu č. 5 OÚ a ZŠ s MŠ – Príjmy zo ŠR školstvo, navýšenie vlastných
príjmov školy, presuny v rámci výdavkov OU, zvýšenie výdavkov v ZŠ /projekt ESF
vrátenie nepoužitých FP z projektu KZ 3AC1,3AC2
Starosta – vyzval p. Slávikovú, aby predložila úpravu rozpočtu č. 5
Pani Sláviková – obec obdržala zo ZŠ s MŠ žiadosti o úpravu rozpočtu
zo dňa
29.09.2021- Žiadosť o úpravu rozpočtu v základnej škole pre rok 2021- presun
finančných prostriedkov z prevádzkových na osobné náklady v sume 15.000,-€ a úpravu
výdavkov z projektu EU- navýšenie 2883,31€. Tieto FP neboli v rozpočte školy. Ide
o výdavkovú položku 637038 – vrátenie nepoužitých FP z projektu. Dňa 03.11.2021
žiada ZŠ s MŠ úpravu- navýšenie o sumu 220,-€ v príjmoch a výdavkoch školy z dôvodu
dosiahnutia vyšších príjmov. Dňa 08.11.2021 bola obci doručená žiadosť zo ZŠ s MŠ
Bolešov kde žiadajú dofinancovať v rámci originálnych kompetencií pracovisko školskej
jedálne v sume 5000,-€ na dofinancovanie miezd a odvodov pre zamestnancov.
Pani Sláviková predložila aj žiadosť o finančnú dotáciu na CVČ na školský rok
2021/2022 od Rímskokatolíckej cirkvi – CVČ, Školská 9, ako súčasť Katolíckej spojenej
školy, Školská 9, 914 41 Nemšová. CVČ navštevuje jedna žiačka z obce Bolešov. Obec
má v rozpočte na rok 2021 rozpočtované FP na žiakov CVČ.
Následne p. Sláviková predložila Návrh úpravy v príjmovej časti rozpočtu a informovala
poslancov, že nám boli upravené finančné prostriedky na školstvo k 15.9.2021 z dôvodu
zmeny počtu detí na materskú školu, základnú školu. Úprava rozpočtu je na
nenormatívne finančné prostriedky – odchodné do ZŠ, dopravné. Normatívne FP odmeny pre pedagogických zamestnancov školy.
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V druhej časti úpravy je potrebné presunúť finančné prostriedky v rámci položiek, pričom
sa nemenia celkové výdavky na základe operatívneho riešenia. Úprava jednotlivých
položiek tvorí prílohu zápisnice.
Nakoľko nemali poslanci doplňujúce otázky, starosta dal o schválení hlasovať.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7 (Ing. Suchánková, Mgr. Petrušková, Mgr. Šimončíková, p. Hanák, p. Kobelová, p. Kňažek, p. Opatík)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomný: 0
Návrh bol prijatý
UZNESENIE č. 160
k úprave rozpočtu č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Bolešove
A) berie na vedomie
úpravu rozpočtu č. 5 zo ŠR.
B) schvaľuje
 Úpravu rozpočtu na ZŠ presun finančných prostriedkov z prevádzkových
nákladov na osobné náklady 15000,-€.
 Úpravu rozpočtu v ZŠ v príjmoch / za prenájom SZUŠ/ 220,-€.
 Dofinancovanie miezd a odvodov pre zamestnancov v rámci originálnych
kompetencií pre pracovisko školskej jedálne v sume 5000,-€.
 Žiadosť o finančnú dotáciu na CVČ Katolíckej spojenej školy, Školská 9, 914 41
Nemšová v sume 100,-€.
 Presun výdavkov v rozpočte obce, pričom sa nemenia celkové výdavky.
10. Diskusia
- Starosta informoval poslancov, že na obec bola doručená žiadosť od p. Lukáša
Koníka na osadenie pamätného kríža, venovaného obetiam koronavírusu na
pozemku cintorína – číslo parcely 598.
Poslanci sa vyjadrili v tom zmysle, že neodporúčajú osadenie kríža.
- Ing. Suchánková otvorila diskusiu ohľadom prijatého VZN č. 3/2021 o mieste a
čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o
určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o určení výšky na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, o určení výšky na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni, a to režijného poplatku 10,00€ v školskej jedálni. Je
potrebné ho prehodnotiť a stanoviť tento poplatok na jeden odobratý obed na
0,50 €. Poslanci doporučujú do nasledujúceho zasadnutia pripraviť nový návrh
VZN s účinnosťou od 01.01.2022.
- Riaditeľka ZŠ s MŠ Bolešov – Ak by bol záujem o stravovanie dôchodcov, škola
je ochotná pre nich variť. Požaduje, aby sa stanovili podmienky a cena obeda.
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Starosta – obec začala ešte v roku 2020 s prieskumom, veci sa nedotiahli
z dôvodu COVID-19.
Starosta podal informácie o:
Dokončení stavebných prác na jasliach. Tieto sú pred dokončením, do prevádzky
by mohli byť dané v 9/2022. Potrebné je dovybavenie nábytkom, určenie ceny za
službu, pripraviť prieskum záujmu, zrealizovať administratívne úkony, to
znamená povolenie na prevádzku.
Rozšírenie materskej školy- v roku 2023 je predpoklad nadstavby v prípade
úspešnosti.
Príprava rozpočtu na rok 2022 – postupne prichádzajú žiadosti. Starosta vyzval
poslancov, aby prípadné požiadavky predkladali najneskôr do 24.11.2021. ZŠ
s MŠ predložila návrh. Finančná komisia, zástupcovia školy, starosta a ekonómka
budú o tomto návrhu hovoriť dňa 18.11.2021 na stretnutí. Záver bude predložený
na rokovanie OZ v 12/2021. Návrh rozpočtu školy úzko súvisí s prijatým VZN č.
2/2017 a prílohy č. 5 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bolešov
a záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Bolešov, ktoré navštevujú
centrá voľného času mimo územia obce. V prípade schválenia takto predloženého
návrhu zo školy je potrebné pripraviť nové VZN, vyvesiť na úradnú tabuľu po
dobu 15 dní a následne na rokovaní OZ, najneskôr na decembrovom zasadnutí
predložiť ho na schválenie s účinnosťou od 01.01.2022.
Mgr. Šimončíková sa dotazovala, či plánuje obec vybudovanie chodníka na
druhej strane cintorína, pripomenula, že nové hroby sú nerovnomerne
umiestňované. Starosta jej odpovedal, že do budúcna sa s chodníkom počíta.
Mgr. Šimončíkovú zaujímalo, z akého dôvodu obec dala vypracovať ďalšiu štúdiu
cyklotrasy, jedna už existuje.
Starosta podal nasledovnú informáciu: Obec má vypracovanú štúdiu na cyklotrasu
Nemšová-Borčice, Bolešov. V súčasnosti sa rieši prepojenie cyklotrasy – popri
hrádzi Váhu Nemšová-Kameničany.
Nikolas Kvasnica sa dotazoval na správcu budovy ŠK Slovan Bolešov.
Starosta uviedol, že momentálne správcu obec nemá, do budúcna sa uvažuje so
zriadením tejto funkcie.
Pani Iveta Kobelová informovala poslancov a starostu o neporiadku na ihrisku pri
ZŠ a požaduje, aby sa tu namontovala kamera .
Pán Ľuboš Opatík uviedol, že je potrebné cestou miestneho rozhlasu upozorňovať
občanov na dodržiavanie poriadku na verejných priestranstvách, ako je park,
ihriská.
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11. Záver
Nakoľko bol program zasadnutia vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie obecného zastupiteľstva o 20,10 hod. vyhlásil za ukončené.

Ing. Martin Rác
starosta obce

Zapisovateľ:

Danka Sláviková

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

Overovatelia:

Iveta Kobelová

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

Mgr. Jolana Petrušková

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