Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách,
konaného 05. 09. 2016 v zasadačke obecného úradu
Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blanka Čagáneková, Rastislav Kubíček, Tomáš Kubíček, Ivan
Kucko, Ing. Lukáš Lenghardt, Pavol Lörinc, Michal Novotný, Ing. Eva Kmeťová,
Veronika Ardonová (Príloha 1)
Neprítomní: Ing. Jaroslav Gubáň, Ján Šiška
Program:

1) Otvorenie zasadnutia a kontrola uznesení
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Správa nezávislého audítora pre OZ Bojničky o overení konsolidovanej
účtovnej závierky k 31. 12. 2015
4) Informácia o plnení rozpočtu obce a ZŠsMŠ Bojničky za I. polrok 2016
5) Rozpočtové opatrenie č. 12/2016
6) Správa hl. kontrolórky obce o kontrolnej činnosti
7) Návrh VZN č. 4/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, bytového
fondu a soc. rozvoja Obce Bojničky
8) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Bojničky
9) Žiadosť o prerokovanie príslušných dokumentov ZŠsMŠ pre škol. rok
2016/2017
10) Zámer prenechať do nájmu majetok obce – nebytové priestory v KD
11) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. č. 322/1 vo vlastníctve obce
12) Verejná rádiová sieť pre Slovak Telekom – „ZS a RR bod Bojničky“
13) Prístavba 2-byt. jednotky v diecéznom pastoračnom centre –Bojničky 27
14) Rôzne
15) Diskusia
16) Záver

K bodu č. 1
Zasadnutie otvoril starosta obce, Ing. Igor Bojnanský, ktorý privítal prítomných poslancov,
hostí zasadnutia a následne dal hlasovať za predložený program rokovania.
Uznesenie č. 1/5/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ.
Hlasovanie:
Prítomných: 7
Za: 7 (Čagáneková, Kubíček R., Kubíček T., Kucko, Ing. Lenghardt, Lörinc, Novotný)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 1/5/2016 bolo schválené.
V tomto bode programu starosta obce odovzdal slovo hl. kontrolórke Ing. E. Kmeťovej, ktorá
informovala o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí. (Príloha č. 2)
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Uznesenie č. 2/5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí OZ.
K bodu č. 2
Za zapisovateľku zasadnutia OZ bola určená – Veronika Ardonová
Za overovateľov zápisnice boli určení poslanci – Ing. Lenghardt a p. Lörinc
Uznesenie č. 3/5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa – Veroniku Ardonovú a
overovateľov zápisnice – Ing. Lenghardta a p. Lörinca.
K bodu č. 3
V treťom bode programu p. kontrolórka obce informovala o správe nezávislého audítora
o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2015.
Podľa audítora konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy poskytuje
pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie a jej konsolidovaného výsledku
hospodárenia k 31. 12. 2015, v súlade so zákonom o účtovníctve (Príloha č. 3).
Uznesenie č. 4/5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2015
K bodu č. 4
V tomto bode programu p. kontrolórka s p. starostom informovali o plnení rozpočtu obce a p.
riaditeľ Mgr. Král informoval o plnení rozpočtu ZŠsMŠ Bojničky za 1. polrok 2016.
Pán poslanec Kucko sa pýtal na čerpanie dotácií, ktoré sa týkajú projektu „Separovaný zber
biologicky rozložiteľných odpadov.“ Pán starosta informoval, že s daným projektom sme už takmer
vo finále a akú má predstavu s uskladnením strojov a príslušenstva (Príloha č. 4).
Uznesenie č. 5/5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce a rozpočtu
ZŠsMŠ Bojničky za 1. polrok 2016.
K bodu č. 5
V piatom bode programu starosta obce informoval o rozpočtovom opatrení obce Bojničky č.
12, z dôvodu získania dotácie z Ministerstva financií na elektroinštaláciu ZŠsMŠ Bojničky a
zakúpenie učebníc pre žiakov (Príloha č. 5).
Uznesenie č. 6/5/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 12/2016.
Hlasovanie:
Prítomných: 7
Za: 7 (Čagáneková, Kubíček R., Kubíček T., Kucko, Ing. Lenghardt, Lörinc, Novotný)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/5/2016 bolo schválené.
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K bodu č. 6
V tomto bode programu p. kontrolórka obce informovala o výsledkoch kontroly za obdobie
od 13. 06. 2016 do 05. 09. 2016.
Kontrola bola zameraná na fond opráv nájomných bytov v nájomných domoch, evidenciu
pozemkov a opravy v účtovníctve.
Pán starosta následne doplnil informácie o evidencii pozemkov (Príloha č. 6).
Uznesenie č. 7/5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly
za obdobie od 13. 06. 2016 do 05. 09. 2016.
K bodu č. 7
V ďalšom bode sa prejednával predložený návrh VZN č. 4/2016 o zásadách tvorby a čerpania
fondu opráv, bytového fondu a soc. rozvoja Obce Bojničky.
Pán poslanec Novotný sa spýtal, čo navýšenie fondu opráv o 5 % nie je málo. Následne
obecné zastupiteľstvo navrhlo, aby sa urobilo viac možných variantov, ktoré budú spĺňať tvorbu
fondu opráv (Príloha č. 7).
Uznesenie č. 8/5/2016
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje VZN č. 4/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv,
bytového fondu a soc. rozvoja Obce Bojničky
Hlasovanie:
Prítomných: 7
Za: 0
Proti: 7 (Čagáneková, Kubíček R., Kubíček T., Kucko, Ing. Lenghardt, Lörinc, Novotný)
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 8/5/2016 nebolo schválené.
K bodu č. 8
V ôsmom bode pán starosta Ing. Bojnanský informoval o Programe hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Bojničky na roky 2016 – 2024.
Uznesenie č. 9/5/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Bojničky na roky 2016 – 2024 (Príloha č. 8).
Hlasovanie:
Prítomných: 7
Za: 7 (Čagáneková, Kubíček R., Kubíček T., Kucko, Ing. Lenghardt, Lörinc, Novotný)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9/5/2016 bolo schválené.
K bodu č. 9
V deviatom bode pán riaditeľ Mgr. Král informoval o:
1. Pedagogicko-org. a MTZ šk. roka 2016/2017
2. Rámcový učebný plán ŠkVP a iŠkVP, delenie predmetov a rozširujúcich hodín v šk. roku
2016/2017
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3. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov v šk. r. 2016/2017
4. Návrh na schválenie počtu prijímaných žiakov a návrh na počet tried v šk. r. 2016/2017
Pani kontrolórka sa pýtala na CVČ a koľko detí z Hlohovca navštevuje CVČ. Pán riaditeľ
odpovedal, že z Hlohovca chodí 16 detí (Príloha č. 9).
Uznesenie č. 10/5/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Pedagogicko-org. a MTZ šk. roka 2016/2017
2. Rámcový učebný plán ŠkVP a iŠkVP, delenie predmetov a rozširujúcich hodín v šk. roku
2016/2017
3. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov v šk. r. 2016/2017
4. Návrh na schválenie počtu prijímaných žiakov a návrh na počet tried v šk. r. 2016/2017
Hlasovanie:
Prítomných: 7
Za: 7 (Čagáneková, Kubíček R., Kubíček T., Kucko, Ing. Lenghardt, Lörinc, Novotný)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 10/5/2016 bolo schválené.
K bodu č. 10
V desiatom bode sa prejednával zámer prenechať do nájmu majetok obce – nebytové
priestory v KD (Príloha č. 10).
Uznesenie č. 11/5/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený zámer na prenájom majetku – nebytových
priestorov v kultúrnom dome na I. poschodí s výzvou na predloženie cenových ponúk.
Hlasovanie:
Prítomných: 7
Za: 7 (Čagáneková, Kubíček R., Kubíček T., Kucko, Ing. Lenghardt, Lörinc, Novotný)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 11/5/2016 bolo schválené.
K bodu č. 11
V jedenástom bode sa prejednávala žiadosť o odkúpenie časti pozemku, p. č. 322/1, vo
výmere, cca 60 m2 vo vlastníctve obce.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo s odpredajom predmetného pozemku (Príloha č. 11).
Uznesenie č. 12/5/2016
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 322/1.
Hlasovanie:
Prítomných: 7
Za: 0
Proti: 7 (Čagáneková, Kubíček R., Kubíček T., Kucko, Ing. Lenghardt, Lörinc, Novotný)
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 11/5/2016 nebolo schválené.
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K bodu č. 12
V tomto bode programu pán starosta informoval o výstavbe Verejnej rádiovej siete pre Slovak
Telekom – „ZS a RR bod Bojničky“. Poukázal na miesto povolenia výstavby (Príloha č. 12).
Uznesenie č. 13/5/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu „ZS a RR bod BOJNIČKY, stožiar + 30 m“, v k.
ú. Bojničky, p. č. 1917, ktorej investorom je Slovak Telekom, a.s.
Hlasovanie:
Prítomných: 7
Za: 7 (Čagáneková, Kubíček R., Kubíček T., Kucko, Ing. Lenghardt, Lörinc, Novotný)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 13/5/2016 bolo schválené.
K bodu č. 13
V trinástom bode pán starosta predložil návrh na zrušenie uznesenia OZ Bojničky 12/2/2014
o prístavbe 2 bytových jednotiek v diecéznom pastoračnom centre –Bojničky 27, nakoľko sa
realizácia tejto stavby neuskutočnila (Príloha č. 13).
Uznesenie č. 14/5/2016
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie OZ Bojničky č. 12/2/2014 zo dňa 28. 04. 2014, v znení:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prístavbou 2 bytových jednotiek v diecéznom pastoračnom centre
„Archa“ za predpokladu, že stavba bude financovaná zo zdrojov investora a po ukončení
odpisovania tohto majetku bude v zostatkovej hodnote prevedená do majetku obce Bojničky.
Uvedenú skutočnosť zapracovať v dodatku Nájomnej zmluve zo dňa 21. 06. 2010.
Hlasovanie:
Prítomných: 7
Za: 6 (Kubíček R., Kubíček T., Kucko, Ing. Lenghardt, Lörinc, Novotný)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Čagáneková)
Uznesenie č. 13/5/2016 bolo schválené.
K bodu č. 14
V bode Rôzne, pán starosta zhodnotil akcie, ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia,
Jánsky pochod, CM hodky, lampiónový sprievod, partizánsky guláš a výstavu ovocia a zeleniny –
Poďakovanie za úrodu.
Následne informoval o nadchádzajúcich akciách, Zlatá rybka a šarkaniáda.
Ďalej informoval obecné zastupiteľstvo o rozhlase a verejnom osvetlení.
Uznesenie č. 15/5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o dianí v obci.
K bodu č. 15
Do diskusie sa prihlásil poslanec Kucko, ktorý informoval o kontajneroch so sklom, že sú
plné. Pán starosta vysvetlil dôvod, prečo sa ešte nevyviezli.
Vzhľadom k tomu, že cez víkend sa uskutočnila v kostole výstava ovocia a zeleniny,
diskutovalo sa na tému rekonštrukcia kostola. Pán starosta prisľúbil, že pozve pána farára
a dohodne sa na určitých krokoch.
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Uznesenie č. 16/5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie diskusné príspevky
K bodu č. 16
Na záver zasadnutia pán starosta Ing. Bojnanský poďakoval prítomným za účasť a ukončil
rokovanie.
V Bojničkách 05. 09. 2016
Ing. Igor Bojnanský
starosta obce
Zapísala: Veronika Ardonová
Overovatelia zápisnice: Ing. Lukáš Lenghardt
Pavol Lörinc
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného
dňa 05. 09. 2016
Uznesenie č. 1/5/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OZ.
Uznesenie č. 2/5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 3/5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľa – Veroniku Ardonovú a
overovateľov zápisnice – Ing. Lenghardta a p. Lörinca.
Uznesenie č. 4/5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2015
Uznesenie č. 5/5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce a rozpočtu
ZŠsMŠ Bojničky za 1. polrok 2016.
Uznesenie č. 6/5/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 12/2016.
Uznesenie č. 7/5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly
za obdobie od 13. 06. 2016 do 05. 09. 2016.
Uznesenie č. 8/5/2016
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje VZN č. 4/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv,
bytového fondu a soc. rozvoja Obce Bojničky
Uznesenie č. 9/5/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Bojničky na roky 2016 – 2024.

Uznesenie č. 10/5/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
5. Pedagogicko-org. a MTZ šk. roka 2016/2017
6. Rámcový učebný plán ŠkVP a iŠkVP, delenie predmetov a rozširujúcich hodín v šk. roku
2016/2017
7. Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov v šk. r. 2016/2017
8. Návrh na schválenie počtu prijímaných žiakov a návrh na počet tried v šk. r. 2016/2017
Uznesenie č. 11/5/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený zámer na prenájom majetku – nebytových
priestorov v kultúrnom dome na I. poschodí s výzvou na predloženie cenových ponúk.
Uznesenie č. 12/5/2016
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 322/1.
Uznesenie č. 13/5/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu „ZS a RR bod BOJNIČKY, stožiar + 30 m“,
v k. ú. Bojničky, p. č. 1917, ktorej investorom je Slovak Telekom, a.s.
Uznesenie č. 14/5/2016
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie OZ Bojničky č. 12/2/2014 zo dňa 28. 04. 2014, v znení:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prístavbou 2 bytových jednotiek v diecéznom pastoračnom centre
„Archa“ za predpokladu, že stavba bude financovaná zo zdrojov investora a po ukončení
odpisovania tohto majetku bude v zostatkovej hodnote prevedená do majetku obce Bojničky.
Uvedenú skutočnosť zapracovať v dodatku Nájomnej zmluve zo dňa 21. 06. 2010.
Uznesenie č. 15/5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o dianí v obci.
Uznesenie č. 16/5/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie diskusné príspevky.

V Bojničkách, 05. 09. 2016
Ing. Igor Bojnanský
starosta obce

