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Zápisnica 7/2017 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 30.augusta 2017 

v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. 

 

Prítomní:, PaedDr. Daniel Bradáč, Katarína Imrichová, Marián Kopunec,  Bc. Jozef Mihala, , 

Lýdia Zámečníková 

Neprítomní: Ing. Gabriela Baginová, Tomáš Janega, Ing. Michal Kozic, Pavol Mizerák,  

Overovatelia: Marián Kopunec, Lýdia Zámečníková 

Zapisovateľka: Mgr. Martina Hulínková 

 

Zasadnutie zahájil starosta obce, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že zasadnutie 

je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Ďalej upozornil 

prítomných, že zasadnutie zastupiteľstva je nahrávané. 

 

Keďže poslanci nemali k programu žiadne návrhy a pripomienky, starosta dal hlasovať 

za schválenie programu, tak ako bol predložený poslancom v podkladoch. 

 

Hlasovanie: 

za: 5 (z 5 prítomných)   proti: 0    zdržali sa:0 

 

BOD č.1 
Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  26.7.2017 

 

Starosta navrhol, aby sa týmto bodom zastupiteľstvo zaoberalo na nasledujúcom 

zasadnutí. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za:5 (z 5 prítomných)   proti: 0    zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.114/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje prerokovanie Kontroly plnenia úloh a uznesení 

OZ zo zasadnutia konaného dňa 26.7.2017, na nasledujúcom plánovanom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

 

BOD č.2 
Schválenie projektov rekonštrukcie hasičskej zbrojnice Bošáca a Zabudišová 
 Podklady k projektom dostali poslanci v materiáloch na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

Starosta informoval poslancov, že hasičské zbory majú v rámci rozpočtu vyčlenené finančné 

prostriedky na rekonštrukciu zbrojníc. Uviedol, že maximálna výška dotácie je 30 000,- EUR.  

Žiadosť na DHZO Bošáca bude v plnej výške dotácie a DHZO Bošáca – Zabudišová bude 

žiadať o dotáciu vo výške približne 20 000,- EUR. V rámci rekonštrukcie zbrojnice v Bošáci 

sa vymení strecha, zateplí sa budova a vymenia okná, dvere a garáž. Na zbrojnici na 

Zabudišovej sa zateplí budova, vymenia okná a dvere, vybudujú sociálne zariadenia, urobia sa 
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okapové chodníky a spevnené plochy pred zbrojnicou. Nová zbrojnica sa budovať nebude, 

pretože výška dotácie by nepokryla náklady. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia – zbrojnica Bošáca. 

 

Hlasovanie: 

za:5 (z 5 prítomných)   proti: 0    zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.115/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 

hasičskej zbrojnice v obci Bošáca“ realizovaného v rámci Výzvy číslo VII. Prezídia 

Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky; 

b)zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia – zbrojnica Zabudišová. 

 

Hlasovanie: 

za:5 (z 5 prítomných)   proti: 0    zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.116/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 

hasičskej zbrojnice Zabudišová“ realizovaného v rámci Výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského 

a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky; 

b)zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu.  

 

 

BOD č.3 
Prerokovanie a schválenie všeobecne záväzného nariadenia Obce Bošáca č. 2/2017  

o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Bošáca 

 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bošáca č. 2/2017  o umiestňovaní 

volebných plagátov na území obce Bošáca dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie OZ.  

 P. Bc. Mihala uviedol, že by bolo potrebné zabezpečiť dodržiavanie vylepovania 

plagátov na verejných priestranstvách a koho v prípade, že to bude vylepené na iných 

miestach bude obec sankcionovať 

Starosta uviedol, že je to ťažko kontrolovateľné. 
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Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za:5 (z 5 prítomných)   proti: 0    zdržali sa:0 

 

Uznesenie č.117/2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie. č. 2/2017  o 

umiestňovaní volebných plagátov na území obce Bošáca. 

 

BOD č.4 
Pripomienky poslancov OZ a starostu obce  

 Starosta informoval poslancov, že sa realizuje výstavba I. etapy chodníka kostol – 

bytovky. Uviedol, že úver by mal byť na účte v polovici septembra. Mešká sa z dôvodu, že pri 

tvorbe zmluvy spravila banka chybu a čerpanie bolo dané do konca júna 2018, čo je krátka 

doba a z toho dôvodu sa prerábala zmluva a čerpanie bude do konca roka 2019. Zmluvu však 

musela schvaľovať centrála v Bratislave.  

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil. 

 

d.a.h. 

 

Zapisovateľka    Overovatelia    Starosta obce 

 

 

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

Mgr. Martina Hulínková  Marián Kopunec   Mgr. Daniel Juráček 

 

      

 

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

     Lýdia Zámečníková 

 

 

 


