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Zápisnica 8/2015 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 16. decembra 2015 

v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. 

 

Prítomní:, Ing. Gabriela Baginová, Tomáš Janega, Marián Kopunec, Bc. Jozef Mihala, Pavol 

Mizerák, Lýdia Zámečníková 

Neprítomní: PaedDr. Daniel Bradáč, Katarína Imrichová, Ing. Michal Kozic 

Overovatelia: Marián Kopunec, Bc. Jozef Mihala 

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. 

Starosta navrhol doplniť program o bod č. 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra Obce Bošáca na 1. polrok 2016. 

 

Program zasadnutia: 

1. Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia OZ, konaného dňa 28.10.2015  

2. Prerokovanie  a schválenie žiadostí FO a PO 

3. Prerokovanie a schválenie úprav Rozpočtu ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera v Bošáci na rok 2015 

úpravy Rozpočtu obce Bošáca na rok 2015  

4. Schválenie rozpočtu ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera v Bošáci na rok 2016 a Rozpočtu obce 

Bošáca na rok 2016  

5. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 3/2012 o mieste a čase zápisu na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole a o mieste a čase zápisu do materskej školy 

6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o miestnych daniach na území 

obce Bošáca 

7. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce   Bošáca 

8. Schválenie úveru 

9. Schválenie zmlúv  

10  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca na 1. polrok 2016 

11. Pripomienky poslancov OZ a starostu obce  

 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 
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BOD č.1 

Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia OZ, konaného dňa 28.10.2015 

 

Zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.10.2015 dostali poslanci 

spolu s pozvánkou na zasadnutie. Starosta konštatoval, že úlohy sú splnené alebo sa plnia 

priebežne. Následne vyzval poslancov OZ, aby predniesli svoje pripomienky a otázky. 

P. Janega sa informoval v akom stave je vybavenie žiadosti o výmenu strešných okien 

v bytovom dome č. 359. 

Starosta uviedol, že navštívil s p. Durdíkom (zástupca spoločnosti STAVin) byty 

v obecnom bytovom dome. P. Durdík uviedol, že zlé okná sú v spálňach a v kuchyni (v byte 

u Holendovcov). Ostatné okná sa vyčistia. Podotkol, že p. Durdík mu zašle cenovú ponuku 

a bude treba zistiť ako postupovať, keďže byty boli postavené z dotácie. Následne na základe 

cenovej ponuky bude treba zvážiť, či sa budú dávať okná plastové alebo drevené.  

 

BOD č.2  

Prerokovanie  a schválenie žiadostí FO a PO 

 

A) Žiadosť o realizáciu chodníka a verejného osvetlenia – majitelia pozemkov v lokalite 

nad cintorínom 

Starosta prečítal poslancom žiadosť od majiteľov pozemkov v lokalite nad cintorínom. 

Majitelia žiadajú od obce vybudovať chodník a verejné osvetlenie. 

Starosta poznamenal, že investor (p. Chlebana) sľúbil, že vybuduje všetky inžinierske siete. 

Zrealizoval dotiahnutie plynu k pozemkom. Starosta podotkol, že Obec Bošáca už nepriamo 

do realizácie inžinierskych sietí investovala a to prostredníctvom Trenčianskych vodární 

a kanalizácií, ktoré vybudovali vodovod v danej lokalite a ktorej akcionárom je aj Bošáca. 

Uviedol, že momentálne sa rieši vybudovanie verejného osvetlenia. Obec v súčasnosti 

komunikuje s novým projektantom ohľadom vybudovania cesty. Chodník v danej lokalite nie 

je možné vybudovať, keďže súčasná cesta zasahuje v niektorých miestach do dvoch metrov, 

ktoré sú vyčlenené na chodník. Pri vybudovaní chodníka, by cesta v niektorých miestach mala 

3,80 m, čo je v rozpore so zákonom. Uviedol, že sa vybuduje cesta so šírkou 5 m a vybuduje 

sa vyvýšená krajnica. Podotkol, že z položky chodníky v rozpočte bude časť financií 

investovaná do tejto lokality. Uviedol však, že ľudia sa budú musieť finančne spolupodieľať 

na vybudovaní osvetlenia a cesty a to z dôvodu, že táto lokalita nie je projektom obce, ale 

súkromného investora, ktorý sa zaviazal, že inžinierske siete tam vybuduje. Poznamenal, že 

niektorí majitelia žiadali súdnou cestou od p. Chlebanu vybudovanie sietí, ale na súde 

neuspeli, keďže v zmluve nebolo presne vyšpecifikované, čo je komunikácia resp. 

infraštruktúra. V súčasnosti prebiehajú rokovania s majiteľmi pozemkov, aby sa naplnilo to, 

čo majú v podmienkach v kolaudačných rozhodnutiach (spolufinancovanie pre realizácií 

verejného osvetlenia a komunikácií). Ak väčšina majiteľov povie, že sa spolupodieľať na 

vybudovaní nebude, tak nedôjde k realizácií osvetlenia, ani komunikácie. Podotkol, že to, že 

ich niekto oklamal, tak za to obec nemôže. Uviedol, že v budúcnosti sa už nemôže stať, to čo 
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sa stalo v tejto lokalite a v prípade nových lokalít, napr. Pod stráňami,  bez vybudovania celej 

infraštruktúry nebudú vydané stavebné povolenia na stavbu rodinných domov. Podotkol, že 

dotácie na infraštruktúru pre individuálnu bytovú výstavbu štát neposkytuje. Dotácie sú 

poskytované na inžinierske siete pre bytové domy. Taktiež z dotácií z Európskych fondov 

nebude možné budovať infraštruktúru pre individuálnu bytovú výstavbu. 

 P. Ing. Baginová sa informovala, aká vysoká bude spoluúčasť majiteľov pozemkov. 

Starosta uviedol, že spoluúčasť by mala byť max. do výšky 5 000,- EUR. Vychádza sa 

z rozpočtu, ktorý je pri chodníku, ktorý sa má budovať pri kostole. Dlažba stojí 30 – 50,- 

EUR/ m² a asfalt 80 – 100/ m², ak je realizácia uskutočnená firmou. Keďže obec poskytne 

svojich ľudí pod dohľadom odborníka, bude to predstavovať ušetrenie nákladov. 

P. Bc. Mihala poznamenal, že najprv musí zastupiteľstvo mať projekt a rozpočet a až 

potom sa môže rozhodnúť, ako ďalej postupovať.  

Starosta uviedol, že pri stavbe verejného osvetlenia dôjde k rozkopaniu pozemkov 

a bolo by vhodné, ak by sa už rovno vybudovala aj cesta. Je potrebné uzavrieť zmluvy  

o združení finančných prostriedkov.  

P. Ing. Baginová chcela vedieť, koľko je majiteľov v tejto lokalite. 

Starosta uviedol, že majiteľov je 20 -21 a obec by bola 22.  

P. Kochan (hlavný kontrolór obce Bošáca) navrhol, aby sa majiteľom odpísalo 

v znení, že obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu a na základe toho sa podpíšu 

zmluvy. Je potrebné, aby sa vychádzalo z presnej sumy.  

Starosta uviedol, že buď sa do zmlúv uvedie presná suma, alebo bude v zmluvách 

uvedené, že suma bude vychádzať z faktúr za realizáciu daného projektu. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.162/2015 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie žiadosť o realizáciu chodníka  

a verejného osvetlenia a odporúča odpísať podpísaným majiteľom pozemkov v znení: 

- obec vykonáva kroky, aby sa vybudovalo verejné osvetlenie a rozšírila cesta, vybudovala 

krajnica 

- obec komunikuje s projektantom, ktorý vypracuje v blízkej dobe projekt rozšírenia cesty 

 

Starosta navrhol, aby zastupiteľstvo schválilo uznesenie na zriadenie vecných bremien 

na právo prejazdu cez obecné pozemky. Navrhol, aby sa uzavreli s majiteľmi zmluvy 

o združení finančných prostriedkov na vybudovanie verejného osvetlenia, cesty a krajnice.     

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.163/2015 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca súhlasí:  

a) s uzavretím zmlúv o zriadení vecného bremena s majiteľmi pozemkov v lokalite nad 

cintorínom, o práve prechodu cez pozemky vo vlastníctve Obce Bošáca 
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b) s uzavretím zmlúv o združení finančných prostriedkov na dobudovanie verejného 

osvetlenia, rozšírenia komunikácie a vytvorenia krajnice v lokalite nad cintorínom. 

 

B) Žiadosť o odkúpenie pozemku KCN č. 14939/3 v k.ú. Bošáca – Mgr. Eva Ninisová 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť od p. Mgr. Evy Ninisovej. Poznamenal, že na 

predchádzajúcom zasadnutí bol schválený zámer odpredaja pozemku. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.164/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo 

vlastníctve obce Bošáca a to: 

novovzniknutý pozemok 14939/3 – ostatné plochy o výmere 149 m² 

- reg. C-KN v katastrálnom území Bošáca, obec Bošáca, zapísaného na LV č. 1. 

do vlastníctva p. Mgr. Eva Ninisová, Kríž nad Váhom 214, 916 26 Považany 

za kúpnu cenu 447,- EUR určenú dohodou zmluvných strán, ktorá vychádzala zo sumy 

znaleckých posudkov na pozemky rovnakého charakteru v minulosti ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu, že: 

- kupujúci dané pozemky upravil, uspôsobil na užívanie a užíval spoločne v dobrej viere 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.165/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje kúpno-predajnú zmluvu medzi Obcou 

Bošáca a kupujúcim: Mgr. Eva Ninisová, bytom Kríž nad Váhom 214, 916 26 Považany, na 

odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Bošáca, a to: 

novovzniknutý pozemok 14939/3 – ostatné plochy o výmere149 m² 

- reg. C-KN v katastrálnom území Bošáca, obec Bošáca, zapísaného na LV č. 1. 

 

C) Žiadosť o pridelenie nájomného bytu – Šimlovičová Martina 

 Starosta prečítal poslancom OZ žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu od p. 

Šimlovičovej Martiny. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.166/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zaradenie žiadosti od p. Martiny 

Šimlovičovej do poradovníka o pridelenie obecného bytu po vyžiadaní si potrebných 

dokumentov k overeniu splnenia podmienok k prideleniu bytu podľa platného Všeobecne 
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záväzného nariadenia 1/2015 O podmienkach prideľovania a správy nájomných bytov v 

bytových domoch vo vlastníctve obce Bošáca. 

 

D) Žiadosť o poskytnutie príspevku na záujmové vzdelávanie detí v CVČ na rok 2016 – 

Kongregácia školských sestier De Notre Dame 

Starosta prečítal poslancom OZ žiadosť o poskytnutie príspevku na záujmové 

vzdelávanie detí v CVČ na rok 2016. Centrum budú navštevovať dve deti z Bošáce. 

P. Bc. Mihala predniesol stanovisko Komisie finančnej, sociálnej a pre správu 

obecného majetku, ktorá odporúča predmetnú žiadosť schváliť, pokiaľ ide o deti s trvalým 

pobytom v Bošáci. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.167/2015 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje finančný príspevok na záujmové 

vzdelávanie detí v CVČ na rok 2016 pre Kongregáciu školských sestier de Notre Dame, Nové 

Mesto nad Váhom vo výške 143,- EUR. 

 

E) Žiadosť o prenájom divadelnej sály – Základná organizácia Jednoty dôchodcov 

Slovenska v Bošáci 

Starosta prečítal poslancom OZ žiadosť o prenájom divadelnej sály v kultúrnom dome 

v Bošáci. Organizácia žiada o odpustenie nájmu s tým že, finančné náklady na energie uhradí. 

P. Bc. Mihala predniesol stanovisko Komisie finančnej, sociálnej a pre správu 

obecného majetku, ktorá odporúča predmetnú žiadosť schváliť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.168/2015 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje odpustenie nájmu v kultúrnom dome 

Bošáca pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v Bošáci, počas 

spoločenského posedenia pri vianočnej kapustnici, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2015. 

Organizácia uhradí náklady na spotrebované energie a uvedie kultúrny dom do pôvodného 

stavu. 

 

F) Žiadosť o prenájom divadelnej sály – Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo 

Starosta prečítal poslancom OZ žiadosť o prenájom divadelnej sály v kultúrnom dome 

v Bošáci. Organizácia žiada o odpustenie nájmu. 

P. Bc. Mihala predniesol stanovisko Komisie finančnej, sociálnej a pre správu 

obecného majetku, ktorá odporúča predmetnú žiadosť schváliť, s tým že náklady na 

spotrebované energie organizácia uhradí. 
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Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

 

Uznesenie č.169/2015 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje odpustenie nájmu v kultúrnom dome 

Bošáca pre Urbársku obec Bošáca, pozemkové spoločenstvo, počas zhromaždenia členov 

spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 13.2.2016. Organizácia uhradí náklady na spotrebované 

energie a uvedie kultúrny dom do pôvodného stavu. 

 

G) Žiadosť o prenájom divadelnej sály – Základná škola s materskou školou 

Ľ.V.Riznera Bošáca 

 

 Starosta prečítal poslancom OZ dve žiadosti o prenájom divadelnej sály v kultúrnom 

dome v Bošáci. Základná škola žiada o odpustenie nájmu a poplatkov za energie. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.170/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje odpustenie nájmu a poplatkov za 

energie v kultúrnom dome Bošáca  pre Základnú školu s materskou školou Ľ. V. Riznera 

Bošáca, počas akcií, ktoré sa budú konať nasledovne: 

- 18.12.2015: Vianočná akadémia 

- 27.03.2016: Veľkonočná zábava 

 

H) Žiadosti o poskytnutie príspevku z rozpočtu obce Bošáca 

 Starosta prečítal poslancom OZ žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

z rozpočtu obce Bošáca. Žiadosti doručili Dobrovoľný hasičský zbor Bošáca (6615,- EUR),  

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Bošáci (500,- EUR), Obecný športový klub 

Bošáca (9 500,- EUR). Starosta ďalej uviedol, že Dobrovoľný hasičský zbor Zabudišová 

požaduje sumu vo výške 2500,- EUR.   

P. Bc. Mihala predniesol stanovisko Komisie finančnej, sociálnej a pre správu 

obecného majetku, ktorá odporúča žiadosti schváliť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 Uznesenie č.171/2015 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje/neschvaľuje pridelenie finančných prostriedkov 

z rozpočtu obce Bošáca na rok 2016 pre organizácie takto: 

- Dobrovoľný hasičský zbor Bošáca vo výške    6615,- EUR 

- Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Bošáci vo výške 500,- EUR 

- Obecný športový klub Bošáca vo výške    9 500,- EUR 

- Dobrovoľný hasičský zbor Zabudišová    2 500,- EUR 
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CH) Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Katarína Kováčová, Karol Kočica 

 Starosta prečítal poslancom OZ žiadosť o zriadenie vecného bremena na uloženie 

elektrického kábla na pozemku par.č. 4037/39 a 4037/38 a povolenie vybudovania príjazdovej 

cesty na par.č. 4037/39. Cestu chcú majitelia vybudovať na vlastné náklady a využívať ju 

budú majitelia, ktorí sa budú finančne spolupodieľať na jej vybudovaní. Zároveň je v žiadosti 

uvedené, že sa budú finančne spolupodieľať na vybudovaní verejného osvetlenia a cesty. 

Starosta uviedol, že par.č. 4037/39 je na vrchu lokality z boku a 40378/38 je budúca krajnica. 

 P. Kopunec sa informoval, či realizácia cesty bude podľa obecného projektu, aby 

plynule nadväzovala na cestu, ktorú bude obec realizovať spolu s ostatnými majiteľmi 

v lokalite nad cintorínom. 

Starosta podotkol, že projektant vypracuje projekt aj na túto cestu. Pozemok bude vo 

vlastníctve obce a stavba bude vo vlastníctve majiteľov pozemkov a obec ju bude mať 

v užívaní. V prípade, že by sa chcel niekto na túto komunikáciu napojiť, bude potrebovať 

súhlas majiteľov a bude sa musieť taktiež finančne podieľať na jej vybudovaní.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.172/2015 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje pre Katarínu Kováčovú a Karola 

Kočicu: 

a) zriadenie vecného bremena na pozemku par.č. 40379/39 a 4037/38 na uloženie 

elektrického kábla za účelom vytvorenia elektrickej prípojky, 

b) zriadenie vecného bremena na pozemku par.č. 4037/39 za účelom vybudovania cesty za 

podmienok ako je uvedených v žiadosti zo dňa 25.11.2015, 

c) uzavretie zmluvy o združení finančných prostriedkov na dobudovanie verejného osvetlenia, 

rozšírenia komunikácie a vytvorenia krajnice v lokalite nad cintorínom. 

 

 

I) Poďakovanie za finančný príspevok – Klub Zväzu vojakov armády SR Nové Mesto 

nad Váhom 

 

 Starosta prečítal poslancom OZ poďakovanie za finančný príspevok na výrobu 

pamätnej medaily kpt. Miloša Uhra. Zároveň vyzvali poslancov a starostu, aby navrhli 

občanov, ktorým by mala byť udelená medaila.  

Starosta uviedol, že by navrhol, p. Marcelovi Jurechovi – in memoriam po gen. Jurechovi.  

 P. Kochan (hlavný kontrolór obce Bošáca) navrhol na udelenie medaile p. Emíliu 

Fraňovú.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 
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Uznesenie č.173/2015 

 Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie poďakovanie za finančný príspevok od 

Klubu Zväzu vojakov armády SR Nové Mesto nad Váhom. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.174/2015 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca dáva návrh na udelenie medaily p. Marcelovi 

Jurechovi – in memoriam po gen. Štefanovi Jurechovi a p. Fraňovú Emíliu, bytom Bošáca 

230.  

 

J) ostatné žiadosti a pripomienky občanov 

 P. Kukučová (z pléna) chcela vedieť, či sa budú meniť okná aj v bytovom dome č.255.  

Starosta uviedol, že na rok 2016, nie sú v rozpočte vyčlenené peniaze na výmenu okien 

v tomto bytovom dome. Bytový dom sa mal zatepľovať a nadstavovať, momentálne sa rieši 

situácia s vytvorením 60 parkovacích miest, ktoré požaduje dopravný inšpektorát. 

 P. Kukučová (z pléna) chcela vedieť, či sa budú meniť nájomné zmluvy v ich bytovke, 

keďže si netvoria fond opráv.  

Starosta uviedol, že zmluvy sa riešiť budú v blízkej budúcnosti. Starosta uviedol, že aj keď 

nie je vytvorený fond opráv, na bytovku sa vyčlenili finančné prostriedky a opravila sa 

strecha.  

 P. Kukučová (z pléna) požiadala, aby boli pri vyúčtovaní nájomného uvedené 

podrobnejšie náklady a uvedené množstvá spotrebovaných energií. 

Starosta súhlasil. 

 P. Brezovák (z pléna) sa informoval na rozšírenie materskej školy.   

Starosta uviedol, že boli podané dve žiadosti na dotáciu. Prvá žiadosť by bola podporená, ak 

by sa vytvorili dve nové pracovné miesta, čo nie je v súčasnosti potrebné, keďže v škôlke je 

dostatočný počet zamestnancov a obec nejde budovať novú škôlku, ale rozširovať existujúcu. 

Druhá žiadosť by bola podporená, ale len vo výške 30 00,- EUR, čo by pri rozpočte 100 000,- 

EUR nebolo možné zrealizovať. Podotkol, že v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu vyjde výzva na budovanie a rozšírenie materských škôl, kde pri 

spoluúčasti 40 000,- EUR sa môže zrealizovať projekt v hodnote 800 000,- EUR, kde by bolo 

zahrnuté už aj vnútorné vybavenie, úprava vonkajšieho terénu a vybudovanie jaslí alebo 

triedy v základnej škole. 

 

BOD č.3 

Prerokovanie a schválenie úprav Rozpočtu ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera v Bošáci na rok 

2015 úpravy Rozpočtu obce Bošáca na rok 2015 

 

 Návrh úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca a Obce Bošáca dostali poslanci 

spolu s pozvánkou na zasadnutie.  
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 P. Bc. Mihala uviedol, že  Komisia finančná, sociálna a pre správu obecného majetku 

sa nezaoberala úpravami rozpočtu, ale v rámci stretnutia komisie, ktorého sa zúčastnili 

ekonómka školy a ekonómka obce, sa dohodlo, že by sa rozpočty mali upraviť, čo sa do 

konania zasadnutia zrealizovalo a teda komisia odporúča úpravy rozpočtov schváliť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.175/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera 

Bošáca na rok 2015 k 30.11.2015 tak, ako bola predložená obecnému zastupiteľstvu 

starostom obce Bošáca. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č. 176/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje úpravu rozpočtu obce Bošáca 

k 16.12.2015 tak, ako bola predložená obecnému zastupiteľstvu starostom obce Bošáca. 

 

BOD č.4 

Schválenie rozpočtu ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera v Bošáci na rok 2016 a Rozpočtu obce 

Bošáca na rok 2016 

 

 Stanovisko hlavného kontrolóra obce Bošáca k rozpočtu obce, návrh rozpočtu ZŠ 

s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca a návrh Rozpočtu obce Bošáca dostali poslanci spolu s pozvánkou 

na zasadnutie. Návrhy rozpočtov boli upravené na základe pripomienok Komisie sociálnej, 

finančnej a pre správu obecného majetku. Starosta navrhol, aby sa zostavenie rozpočtu obce 

schválilo bez  programovej štruktúry.  

 P. Bc. Mihala uviedol, že do návrhov rozpočtov, ktoré dostali poslanci s pozvánkou, 

boli zahrnuté všetky pripomienky Komisie sociálnej, finančnej a pre správu obecného 

majetku a komisia preto odporúča rozpočty schváliť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia – stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.177/2015 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce Bošáca 

k Rozpočtu obce Bošáca na rok 2016, ktorý odporúča obecnému zastupiteľstvu rozpočet 

schváliť. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia – Rozpočet ZŠ s MŠ Bošáca 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 
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Uznesenie č.178/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje rozpočet Základnej školy s materskou 

školou Ľ.V.Riznera Bošáca na rok 2016.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia – zostavenie rozpočtu obce bez programovej 

štruktúry 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.179/2015 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zostavenie a predkladanie Rozpočtu 

obce Bošáca bez programovej štruktúry podľa § 4 ods.5 zákona č. 583/2004  Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia – Rozpočet obce Bošáca. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.180/2015 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje rozpočet obce Bošáca na rok 2016, tak 

ako bol predložený na zasadnutie OZ obce Bošáca. 

 

BOD č.5 

Schválenie Dodatku č.1 k VZN č. 3/2012 o mieste a čase zápisu na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole a o mieste a čase zápisu do materskej školy 

 

 Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 3/2012 o mieste a čase zápisu na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole a o mieste a čase zápisu do materskej školy dostali 

poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie. 

K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani námietky.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č. 181/2015  

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Dodatok č.1/2015 k VZN č. 3/2012 o 

mieste a čase zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o mieste a 

čase zápisu do materskej školy tak ako bol predložený poslancom na zasadnutie OZ  
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BOD č.6 

Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o miestnych daniach na 

území obce Bošáca 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o miestnych daniach na území obce 

Bošáca dostali poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie. 

P. Bc. Mihala predniesol stanovisko Komisie finančnej, sociálnej a pre správu 

obecného majetku, ktorá odporúča všeobecne záväzné nariadenia  schváliť. Uviedol, že 

v nariadení sa upravujú sadzby za daň z nehnuteľností. Úprava je v súlade so zákonom. 

P. Zámečníková uviedla, že v návrhu je daň za užívanie verejného priestranstva a či by 

na základe toho, nebolo možné upraviť, aby obyvatelia, ktorí parkujú pred domami platili za 

tieto miesta. 

Starosta uviedol, že na parkovanie je potrebné prijať samostatné nariadenie a nie je 

možné ho riešiť v rámci tohto VZN. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.182/2015 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

2/2015 o miestnych daniach na území obce Bošáca tak ako bol predložený poslancom na 

zasadnutie OZ. 

 

BOD č.7 

Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce   Bošáca 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Bošáca dostali poslanci spolu s pozvánkou na 

zasadnutie. 

 P. Bc. Mihala predniesol stanovisko Komisie finančnej, sociálnej a pre správu 

obecného majetku, ktorá odporúča všeobecne záväzné nariadenia  schváliť. Sadzba sa mení 

podľa reálne vynaložených nákladov, ktoré obec vynaložila na nakladanie odpadov. Sadzba 

sa oproti minulému roku znižuje. Upravujú sa aj zníženia poplatku za komunálny odpad. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.183/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

3/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bošáca, 

tak ako bol predložený poslancom na zasadnutie OZ. 



12 

 

BOD č.8 

Schválenie úveru 

 

 Starosta informoval poslancov, že overoval, aký úver obec môže prijať. Ide 

o preklenovací úver. Najlepšie podmienky poskytla VÚB banka. Oslovená bola Prima banka 

a Slovenská záručná a rozvojová banka. VÚB poskytla úver s úrokom 0,99 %. Ostatné banky 

ponúkli úver, kde úroky boli od 1,4 %. Úver by bol do výšky 192 000,- EUR. Úver bude 

použitý na 95 % nákladov na vybudovanie verejného osvetlenia a na 95 % nákladov na 

posledné štyri faktúry financovania zberného dvora. Ide o peniaze, ktoré sa budú refundovať 

v rámci dotácií na projekty verejného osvetlenia a zberného dvora. Presná suma bude uvedená 

v zmluve. Do konca roka 2015 sa musia oba projekty vyplatiť, následne sa zrealizujú 

záverečné žiadosti o platbu a po kontrolách zo strany sprostredkovateľského orgánu budú 

peniaze preplatené.  

P. Ing. Baginová chcela vedieť, kedy budú peniaze z dotácií poskytnuté obci, aby sa 

dalo určiť, koľko bude obec tento úver stáť navyše na poplatkoch. 

Starosta uviedol, že peniaze by mali byť pripísané do troch mesiacov. Poplatok banke 

je daný za rok a  obci bude vyrátaná pomerná časť. 

 P. Bc. Mihala uviedol, že v zmysle zákona je potrebné pri prijatí úveru doložiť 

stanovisko hlavného kontrolóra. 

Starosta uviedol, že doloženie stanoviska je v odkladacích podmienkach banky. 

  

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.184/2015 
 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje na projekt Obnova verejného osvetlenia 

v obci Bošáca a Budovanie zberného dvora v obci Bošáca a podpora separácie odpadov – 

I.etapa:  

1. Prijatie preklenovacieho úveru – EÚ fondy vo výške 192 000,00- EUR 

(financovanie 95 % celkových oprávnených nákladov) poskytnutého zo strany VÚB a.s. so 

sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č.: 341/B, (ďalej len „banka“) 

za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou jej prolongácie 

(zmeny) dodatkom k zmluve, na účely zabezpečenia financovania hore uvedeného projektu 

realizovaného z fondov Európskej únie 

2. Vystavenie vlastnej blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia 

pohľadávky banky z prijatia úveru a podpísanie dohody o vyplňovanom práve 

k blankozmenke. 

3.Zabezpečenie úveru (preklenovacieho) vo forme zriadenia záložného práva na 

pohľadávky z účtu (osobitného účtu) pre účely refundácie oprávnených nákladov podľa 

zmlúv o NFP. 
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BOD č.9 

Schválenie zmlúv 

 

 Zmluvy dostali poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie. Starosta doplnil zmluvu od 

Z&J SK s.r.o. Ide o zmluvy, kde sa menia názvy a nemení sa predmet zmlúv. Ide 

o PYROSLOVAKIA a 1. kompletnú s.r.o. 1. kompletná má uzavretú zmluvu na byt 

v suteréne a druhá je za priestory reštaurácie. Starosta uviedol, že suma za prenájom 

priestorov reštaurácie sa bude upravovať. Návrh je 500,- EUR a v súčasnosti sa každý deň 

odpisuje v kultúrnom dome stav plynu a elektriky a zisťuje sa či táto suma bude postačovať. 

Zmluva s PP-SOT, s.r.o. je o dodávke hygienických prostriedkoch na toalety v kultúrnom 

dome a na obecnom úrade. 

P. Kochan (hlavný kontrolór obce) uviedol, že je potrebné prehodnotiť všetky 

nájomné zmluvy. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č.185/2015 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje podpísanie zmlúv s: 

a) PYROSLOVAKIA s.r.o. 

b) Z&J SK s. r. o., (dve nájomné zmluvy) 

c)PP-SOT, s.r.o. 

 

BOD č.10 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca na 1. polrok 2016 

 

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca na 1. polrok 2016 bol 

poslancom zaslaný pred zasadnutím OZ. 

K plánu neboli vznesené žiadne pripomienky ani námietky. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č. 186/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Bošáca na 1. polrok 2016. 
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BOD č.11 

Pripomienky poslancov OZ a starostu obce 

 

 Starosta navrhol poslancom, aby sa schválilo uznesenie, že základná škola môže 

príjmy za prenájom priestorov školy použiť na iné účely, ako je údržba budov. Zároveň sa 

spýtal ekonómky školy, či je možné prijať takéto uznesenie 

 P. Mgr. Záhorová (riaditeľka ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca) uviedla, že je možné prijať 

toto uznesenie a je možné použiť financie aj na iné účely.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č. 187/2015 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje, aby Základná škola s materskou školou 

Ľ. V. Riznera Bošáca financie získané z nájmov priestorov školy, použila aj na iné účely ako 

je údržba budov, avšak predovšetkým na koncoročné odmeňovanie zamestnancov školskej 

kuchyne a materskej škole.  

 

Starosta uviedol, že keď sa dokončil geometrický plán pri odpredaji pozemku p. 

Brezovákovi, tak sa zistilo, že je potrebné schváliť znovu uznesenie o predaji, keďže 

v pôvodnom sú uvedené nesprávne výmery parciel. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č. 188/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo 

vlastníctve obce Bošáca a to: 

novovzniknutý pozemok 14938/56 – ostatné plochy o výmere 170m² 

- reg. C - KN v katastrálnom území Bošáca, obec Bošáca, zapísaného na LV č. 1. 

do vlastníctva p. Jána Brezováka, Bošáca173, 913 07 Bošáca 

za kúpnu cenu 510, - EUR určenú dohodou zmluvných strán, ktorá vychádzala zo sumy 

znaleckých posudkov na pozemky rovnakého charakteru v minulosti ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu, že: 

1. parcely vo vlastníctve obce pán Brezovák upravil, uspôsobil na užívanie a užíval v dobrej  

viere, 

2. prevod parciel podľa tohto zámeru je podmienkou pána Brezováka k výmene a odpredaju  

jeho pozemku – cesty, teda pozemku, ktorý slúži na verejnoprospešné účely pre všetkých 

obyvateľov obce 

3. v rámci prevodu nehnuteľností obec nadobudne : 

- novovzniknutý pozemok 1151/1 - záhrada (ale vlastne cesta) o výmere 44 m² podľa 

geometrického plánu 
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 reg. C - KN v katastrálnom území Bošáca, obec Bošáca, zapísaného na LV 1937 

- novovzniknutý pozemok 1151/5 - záhrada o výmere 2 m² reg. C - KN v katastrálnom území 

Bošáca, obec Bošáca, zapísaného na LV 1937 

a doplatenie rozdielu za 124 m². 

 

 Starosta informoval poslancov o potrebe uzavrieť zmluvu s organizáciou 

zodpovednosti výrobcov na triedený zber odpadov. Táto organizácia bude združovať financie 

od výrobcov a dovozcov a následne musí uzavrieť zmluvy s obcami a „zberovkami“ 

a organizácia zodpovednosti výrobcov bude „zberovkám“ dávať peniaze. Jedna z možností je, 

že by obec založila „zberovku“ a slúžila by na preplácanie nákladov. Túto zmluvu je potrebné 

uzavrieť, inak by nám táto organizácia bola vybraná a mohla by nám prikázať, aký systém 

zberu triedeného odpadu obec bude mať. Podotkol, že rokoval o uzatvorení zmluvy 

s viacerými organizáciami. Starosta uviedol, že zmluva sa uzatvára na jeden rok.    

 P. Ing. Baginová a p. Bc. Mihala uviedli, že pri rokovaní s firmami by bolo potrebné 

mať vyčíslené náklady na zber triedeného zberu odpadu a túto sumu uviesť do zmluvy.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

Hlasovanie: za  6 (zo 6 prítomných) proti  0  zdržali sa  0 

 

Uznesenie č. 189/2015 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje uzavretie zmluvy s organizáciou 

zodpovednosti výrobcov. Zmluva bude uzatvorená s organizáciu, ktorá poskytne najlepšie 

podmienky. 

 

 Starosta informoval poslancov, že rekonštrukcia sokolovne sa nebude môcť realizovať 

cez Program rozvoja vidieka, keďže bola znížená suma dotácie a navrhol, aby sa 

zrekonštruoval kultúrny dom na Zabudišovej. Vymení sa strešná krytina, vymenia sa okná 

a upraví sa terén vonku.  

 P. Bc. Mihala sa informoval na projekt výmeny okien v KD Zabudišová, ktorý bol 

schválený zastupiteľstvom. 

Starosta uviedol, že tento projekt sa nebude realizovať, keďže obec sa nezapojila do druhej 

fázy výzvy, keďže sa schvaľovali len projekty zateplenia materských škôl.  

 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č. 190/2015 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje projekt rekonštrukcie kultúrneho domu 

na Zabudišovej z Programu rozvoja vidieka, ktorý sa bude realizovať prostredníctvom 

Združenia obcí – mikroregiónu BOŠÁČKA.  

 

 Starosta navrhol schváliť zámer realizácie druhej etapy zberného dvora. V rámci 

druhej etapy by sa nad existujúcim zberným dvorom vytvorila betónová plocha, oplotenie, 
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zakúpenie drvičky drobného stavebného odpadu, fermentor, traktor a váha. Navrhol, aby sa 

schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie. Projekt by stál do 2 000,- EUR. 

 P. Ing. Baginová sa spýtala na termín otvorenia zberného dvora. 

Starosta uviedol, že po preplatení faktúr zo záverečnej žiadosti o platbu a po vyriešení 

problému so žumpou a studňou.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

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

 

Uznesenie č. 191/2015 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje zámer realizácie projektu Budovania 

zberného dvora v Bošáci – II. etapa, s tým, že v prvotnej fáze schvaľuje preplatenie 

projektantov, ktorý vypracujú projekt na vybudovanie spevnenej plochy, malého hangára 

v lokalite nad existujúcim zberným dvorom. 

 

 P. Ing. Baginová sa spýtala na sumu, ktorú obec vynaložila navyše na financovanie 

zberného dvora. 

Starosta uviedol, že neuznaná bola zadná brána a žumpa, čo spolu predstavuje okolo 2 000,- 

EUR.  

 

 P. Kopunec navrhol, aby sa k žiadostiam na zriadenie vecného bremena, odkúpenie a 

predaj pozemku prikladala mapa, kde by bol pozemok vyznačený. 

Starosta uviedol, že by sa mohla prikladať mapa a opis, kde sa to približne nachádza. 

 

 P. Ing. Baginová  sa informovala na situáciu s p. Profjetom. 

Starosta uviedol, že p. Profjetovej sa poslala výzva. Momentálne sa situácia stále nezmenila. 

P. Bc. Mihala uviedol, že p. Profjeta tvrdí, že dlh je vyrátaný zle. 

Starosta uviedol, že dlh je vyrátaný správne a p. Profjeta by si mal uvedomiť, že dlh každý 

mesiac narastá. 

 

 P. Ing. Baginová sa informovala na situáciu s pozemkami v lokalite pod stráňami.  

Starosta uviedol, že komunikoval s p. Magom. Problém predstavuje p. Masár, ktorý nechce 

pozemky predať. Chcel by sa s p. Masárom dohodnúť, aby predal aspoň pozemky pod cestou. 

Poznamenal, že p. Pevná čaká na podpis zmluvy a chce obci odpredať 7 000 m².  

 

 P. Bc. Mihala sa informoval na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie. 

Starosta uviedol, že je vybraný dodávateľ na obstarávateľa ÚPD a začne sa verejné 

obstarávanie na projektantov. Plánuje sa vypracovanie novej územnoplánovacej 

dokumentácie a budúci rok, by sa mohlo požiadať o dotáciu. 

P. Ing. Baginová sa spýtala, či sa môže v rámci ÚPD rozšíriť intravilán. 

Starosta poznamenal, že v rámci ÚPD sa intravilán rozšíriť nemôže, ale môže to 

byť zohľadnené v ÚPD a keď sa bude uvažovať o rozšírení o intravilánu, tak sa bude 

prihliadať na to, čo je navrhnuté v ÚPD. 
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Starosta navrhol, aby sa k novej multikáre zakúpila radlica a posýpač na zimnú údržbu 

ciest. Radlica by stála okolo 2 000,- EUR.  Starší posýpač by stál približne 7 000,- EUR. 

Uviedol, že výhodou zakúpenia radlice by bolo, že v multikáre by bola upevnená vpredu, čo 

by bolo výhoda oproti traktoru z Poľnohospodárskeho družstva Bošáca, ktorý chodí odhŕňať 

cesty. Ľahšie by sa odhŕňali cesty napr. pri potoku, alebo pri zbere odpadu na Zabudišovej.  

P. Bc. Mihala, p. Ing. Baginová uviedli, že by sa malo počkať a že cena sa im zdá privysoká. 

Starosta uviedol, že by sa mohla zakúpiť aspoň radlica. 

P. Bc. Mihala chcel vedieť, ktoré cesty ba sa ňou odhŕňali. 

Starosta uviedol, že malá strana, bočné cesty a cesty na Zabudišovej. 

Poslanci sa zhodli na tom, že v súčasnej dobe sa radlica a posýpač nebudú kupovať. 

 

P. Ing. Baginová sa informovala na osadenie značky pri hudobnej škole. 

Starosta uviedol, že komunikoval s p. Pavlíčkom, ktorý ho informoval, že momentálne sa 

čaká na vyjadrenie od polície.   

 

P. Ing. Baginová sa informovala na umiestnenie merača rýchlosti pri vstupe do obce 

Starosta uviedol, že problém je kde ho umiestniť, keďže sú tam zákruty a je potrebné, aby 

merač autá zachytil.  

P. Ing. Baginová navrhla, aby sa umiestnil merač pri škole, alebo aby sa tam umiestnili 

výstražné tabule. 

 

 

Keďže neboli žiadne ďalšie pripomienky, starosta poďakoval zúčastneným za 

prítomnosť, poprial všetkým pekné sviatky a veľa úspechov do nového roka a následne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

d.a.h. 

 

Overovatelia 

 

Zapisovateľka:   ........................................  Starosta obce: 

     Bc. Jozef Mihala 

      

 

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

     Marián Kopunec 

 

 


