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Zápisnica 4/2018 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bošáca konaného dňa 20. júna 2018 

v Sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci. 

 

Prítomní: Ing. Gabriela Baginová, PaedDr. Daniel Bradáč, Katarína Imrichová, Tomáš Janega 

Marián Kopunec,  Lýdia Zámečníková 

Neprítomní: Bc. Jozef Mihala Ing. Michal Kozic, Pavol Mizerák 

Overovatelia: Ing. Gabriela Baginová,   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. 

Starosta uviedol, že v bode 1. programu je uvedené, že sa bude vykonávať kontrola 

plneia uznesení a úloh zo dňa 25.4.Poznamenal, že kontrola úloh zo zasadnutia, ktoré sa 

konalo dňa 18.6 bude na najbližšom plánovanom zasadnutí.  

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

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

 

Program zasadnutia:  

1.Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  25.4.2018  

2.Žiadosti FO a PO 

3.Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Bošáca za rok 2017 

4.Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca na II. polrok 2018 

5.Schválenie výšky poplatkov počas Bošáckych hodov  

6.Pripomienky poslancov a starostu obce 

 

Hlasovanie: 

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

 

BOD č.1 
Kontrola plnenia úloh a uznesení OZ zo zasadnutia konaného dňa  25.4.2018 

 
 Starosta uviedol, že komunikoval s p. Ďurinom ohľadom reštaurácie v kultúrnom 

dome, ktorý prisľúbil, že dá všetko do poriadku.  

 Starosta informoval poslancov, že na komín a kotle v bytovke 359 sa pripravuje 

verejné obstarávanie. 

 

 P.PaedDr. Bradáč sa informoval, na strom na cintoríne. 

Starosta uviedol, že strom sa bude zrezávať po častiach pomocou plošiny, tak aby nedošlo 

k poškodeniu okolitých hrobov. 
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BOD č.2 
Žiadosti FO a PO 
 

A/ 

Žiadosť ZO SZCH Bošáca 

 

 Starosta prečítal žiadosť Základnej organizácie slovenského zväzu chovateľov 

o odpustenie prenájmu sály kultúrneho domu v Bošáci počas výstav, ktoré sa uskutočnia 

v dňoch 28.7.2018 a 10.11.2018. Energie uhradia. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.57/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Základnej organizácií Slovenského 

zväzu chovateľov Bošáca, odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu v Bošáci počas 

výstavy konanej dňa 28.7.2018 a 10.11.2018. Spotrebované energie organizácia uhradí 

a kultúrny dom po akciách uvedie do pôvodného stavu. 

 

B/ 

Žiadosť SČK 

 

Starosta prečítal žiadosť Základnej organizácie slovenského červeného kríža 

o odpustenie prenájmu sály kultúrneho domu dňa 14.4.2018. Energie uhradia. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.58/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Miestnemu spolku Slovenského 

červeného kríža Bošáca,  odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu v Bošáci počas 

akcie konanej dňa 14.4.2018. Spotrebované energie organizácia uhradí. 

 

C/ 

Žiadosť ZO JDS 

 

 Starosta prečítal žiadosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 

o odpustenie prenájmu sály kultúrneho domu dňa 26.5.2018. Energie uhradia. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 6 (zo 6  prítomných)   proti:0     zdržali sa:0 
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Uznesenie č.59/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Základnej organizácií Jednoty 

dôchodcov Slovenska Bošáca, odpustenie poplatku za prenájom kultúrneho domu v Bošáci 

počas akcie konanej dňa 26.5.2018. Spotrebované energie organizácia uhradí. 

 

D/ 

Poďakovanie od p. Miroslava Švehlu 

 

 Starosta prečítal poslancom list od. Pána Śvehlu za podporu futbalovej prípravky na 

futbalovom turnaji Mozart Trophy v Salzburgu.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.60/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie poďakovanie p. Miroslava 

Švehlu za podporu účasti na futbalovom turnaji Mozart Trophy.  

 

E/ 

Žiadosti o pridelenie pozemku v lokalite Pod Stráňami 

 

 Starosta prečítal poslancom žiadosť o pridelenie pozemkov v lokalite Pod Stráňami. 

Žiadosti budú zaradené do poradovníka. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

Uznesenie č.61/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) berie na vedomie žiadosti o odkúpenie pozemku v Lokalite Pod Stráňami od  

- Adrián Ženžlák, Katarína Ženžláková, bytom Zemianske Podhradie 281 

- Ing. Dušan DOmin, Bc. Martina Domin Hátriková 

- Filip Valovič, bytom Kálnica 474, 

b) zaraďuje žiadosti do poradovníka. 

 

F/ 

Pripomienka p. Kuželík, p. Kuželíková 

 

 P. Kuželíková uviedla, že si danú diskusiu k ich pripomienke bude nahrávať. 

P. Kuželíková (z pléna) uviedla, že na obec bola podaná sťažnosť na znepríjemňovanie života 

nočnou hudbou. Sťažnosť bola prejednávaná aj na zastupiteľstve, kde bola vzatá na vedomie 

a posunutá na komisiu verejného poriadku, z ktorého zasadnutia nedostali žiadne stanovisko. 

P. Zámečníková uviedla, že sa komisia zaoberala touto sťažnosťou, rodine Fraňovej bol 

zaslaný list, mali zaslať stanovisko, ale neurobili tak, vyjadrili sa iba na sociálnej sieti, ale 

oficiálne stanovisko nezaslali.  

P. Kuželíková (z pléna)  sa informovala, aký je postup v tejto veci, či nemalo byť vydané 

nariadenie, že sa im zakazuje tieto akcie robiť.  
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Starosta uviedol, že sa im to zakázať nemôže, keďže to nerobia ako právnická osoba, ale ako 

fyzická osoba, čo však je len jeho domienka a nemôže to potvrdiť a je to ako keby súkromná 

akcia. Ich povinnosťou je zdržať sa po desiatej hodine rušenia nočného pokoja. Uviedol, že 

prebiehali rokovania, p. Fraňová uviedla, že nemienia ukončiť túto činnosť a robia opatrenia 

na zabránenie tejto situácie. Odmietli však podpísať zápisnicu s rod. Kuželíkovou. 

Poznamenal, že z jeho strany, čo sa môže urobiť je, že sa tam nebudú vykonávať civilné 

obrady.      

P. Kuželíkova sa informovala, či v prípade, že to prenajímajú ako súkromná osoba, ako 

majitelia pozemku im obec nemôže zakázať konanie tejto akcie. 

Starosta uviedol, že zakázať im to nemôžeme, môžeme ich upozorniť ako majiteľov, že na ich 

pozemkov sa takéto niečo koná a riešiť sa to dá súdnou cestou. Poznamenal, že sa snažil 

zabrániť tomu, aby sa to riešilo súdnym sporom a snažil sa nájsť nejakú dohodu k spokojnosti 

oboch strán a že rod. Fraňová vezme do úvahy, že sa tam nemôžu konať akcie po desiatej 

hodine. 

P. Kuželíková, P. Kuželík uviedli, že to na čom sa dohodli oni nedodržiavajú. Svadby sa 

konajú aj v iných termínoch než bolo dohodnuté. Podmienky z ich strany neboli splnené. 

Chceli vedieť ako to bude obec ďalej riešiť. 

Starosta uviedol, že v rámci kompetencií sa bude snažiť túto situáciu vyriešiť. Poznamenal, že 

tiež by sa mu nepáčilo keby sused robí takéto rozsiahle akcie každú sobotu na svojom 

pozemku. Na druhej strane je však rád, že takéto niečo v obci je zachované, pretože o pár 

rokov to bude vzácnosť a pokiaľ by sa tam konali akcie v medziach zákona t.z. menšie bez 

porušovania nočného pokoja je rád, že sa tu takéto niečo koná.  

P. Kuželíková sa informovala  či danú sťažnosť stále rieši komisia. 

Starosta uviedol, že momentálne ju rieši on, vo forme mediátora.  

P. Kuželíková s informovala aj hl. kontrolóra obce, ako by postupoval v tejto situácií 

P. Kochan (hl. kontrolór) uviedol, že existuje Ústava Slovenskej republiky a zákony, ktoré sú 

platné pre všetkých občanov a keby sa to týkalo jeho, tak by neriešil dohody a podal by 

trestné oznámenie a na základe trestného oznámenia by sa situáciou zaoberala prokuratúra, 

ktorá by mohla prizvať aj ďalšie inštitúcie a orgány k prešetreniu. Poznamenal, že existuje 

zákon o verejných podujatiach a po desiatej hodine sa porušuje nočný pokoj a bolo prijaté 

všeobecne záväzné nariadenie. 

Starosta uviedol, že pokiaľ bolo v minulosti prijaté takéto VZN je určite neplatné keďže sa 

menili zákony. Je v možnostiach obce, takéto VZN v kompetenciách zákona prijať.  

P. PaedDr. Bradáč uviedol, že by bolo dobré pozvať aj druhú stranu na tieto rokovania 

a dohodnúť sa. 

P.Kuželík uviedol, že na posledné stretnutie ani neprišli a zakázali im vstup na pozemok ak 

mali kontrolovať opatrenia na nápravu. 

P. PaedDr. Bradáč uviedol, že by bolo vhodné vyriešiť tak, aby to bolo najmä legislatívne 

v poriadku. 

 

G/ 

Pripomienky p. Brezováka Jána 

 

P. Brezovák (z pléna) sa informoval na odvodnenie na parkovisko pri kostole 

a kolaudáciu chodníka.  

Starosta uviedol, že čaká sa na vyjadrenia inšpektorátu. Odvodnenie sa zrealizuje. 

 

P.Brezovák (z pléna) sa informoval na vybudovanie priestoru na uskladnenie kulís. 

Projekt je hotový. 
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P. Kopunec uviedol, že projekt je vypracovaný, ale prioritne sa bude robiť bezbariérový 

vchod do kultúrneho domu. 

 

 P. Brezovák (z pléna)  navrhol, aby sa vybudovalo zrkadlo pri výjazde na hlavnú cestu 

pri škole.  

P.PaedDr. Bradáč uviedol, že problémom je najmä vysoká rýchlosť vodičov, ktorý 

prechádzajú cez dedinu. 

Starosta uviedol, že bol podaný projekt na ministerstvo vnútra na osadenie meračov. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.62/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie podnety a pripomienky p. Jána 

Brezováka. 

 

H/ 

Pripomienka p. Žáčiková 
 

 P. Žáčiková sa informovala , kto má na starosti bošácky potok. 

Starosta uviedol, že Povodie Váhu. 

 P. Žáčiková uviedla, že v záhradkách niektorých domoch sú vysoké kríky a stromy a 

nie je  nič vidieť cez cestu. 

Starosta uviedol, že je s týmto problém a majitelia sa upozornia. 

 

BOD č.3 
Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Bošáca za rok 2017 

 
Záverečný účet obce Bošáca za rok 2017 dostali poslanci v podkladoch na zasadnutie 

spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra. 

K bodu neboli žiadne pripomienky a návrhy. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.63/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca:  

a) berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu 

obce Bošáca za rok 2017. 

b) schvaľuje Záverečný účet obce Bošáca za rok 2017 a celoročné hospodárenie obce bez 

výhrad 

c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtu v sume 78 814,23 € na tvorbu rezervného fondu 

obce. 

 

BOD č.4 
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Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca na II. 

polrok 2018 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bošáca na II. polrok 2018 dostali 

poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

 

K bodu neboli žiadne pripomienky a návrhy. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.64/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra Obce Bošáca na II. polrok 2018.  

 

BOD č.5 
Schválenie výšky poplatkov počas Bošáckych hodov 

 
 Starosta uviedol, že ide o poplatok za kolotoče, poplatok za predajcov pri ihrisku 

a remeselníkov. 

 

 P.Ing. Baginová navrhla, aby sa suma 5,- EUR/deň pre predajcov pri ihrisku zvýšila 

aspoň na 10 EUR/deň. 

P. Kochan (hl. kontrolór) a starosta obce uviedli, že v tom prípade by sa muselo zmeniť VZN. 

Starosta poznamenal, že VZN sa môže k budúcemu roku zmeniť. 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.65/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje: 

a) jednorazový poplatok za kolotoče vo výške 200,- EUR, 

b) odpustenie poplatku za trhové miesta počas remeselného jarmoku konaného dňa 

19.8.2018, 

c) poveruje Komisiu finančnú, sociálnu a pre správu obecného majetku na vybratie 

poplatkov za predajné miesta počas Bošáckych hodov. 

 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za: 4 (zo 6  prítomných) proti:0   zdržali sa:2 (p. Kopunec, p. Janega) 

 

Uznesenie č.66/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje vypracovanie návrhu úpravy VZN č. 

4/2012 a to zvýšenie poplatku za predajné miesta počas Bošáckych hodov na ihrisku z 5,- 

EUR na 10,- EUR. 
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BOD č.6 
Pripomienky poslancov a starostu obce 

 
 Starosta informoval poslancov, že bola obci schválená dotácia od Slovenského 

futbalového zväzu. Žiadosť bola na vybudovanie závlahy, tribúny a vonkajšieho ihriska na 

cvičenie. Výška spoluúčasti obce je 3 300,- EUR. Dotácia nebola schválená v plnej výške 

a z toho dôvodu je potrebné určiť, čo sa bude v rámci projektu realizovať o čom by mal 

rozhodnúť výkonný výbor OŠK.  Výška dotácie je 10 000,- EUR.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.67/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca: 

a) schvaľuje realizáciu projektu Modernizácia športového areálu v obci Bošáca 

b) schvaľuje spoluúčasť daného projektu 

c) schvaľuje, aby výkonný výbor Obecného športového klubu Bošáca rozhodol o tom, ktorá 

časť projektu sa bude realizovať. 

 

Starosta informoval poslancov, že v lokalite Pod Stráňami komunikoval s majiteľom 

pozemku p. Kusendom. Stretnutie sa ešte neuskutočnilo. Podotkol, že by sa tohto stretnutia 

mohli zúčastniť aj poslanci. Podotkol, že p. Kusenda by chcel 1 100 m² a nechal  by kúsok 

pod cestami. Uviedol, že je to nevýhodne, keďže obec by mu nechala pozemok a on ba sa mal 

spolupodieľať na vybudovaní, čo odmietol. Poznamenal, že v prípade, že by obec vybudovala 

výstavbu v zmysle plánu, tak on na pozemku už nevybuduje nič. Podotkol, že pokiaľ nedôjde 

k dohode, nebude môcť obec vybudovať cestu na pozemku po p.Zámečníkovej. 

P.PaedDr. Bradáč navrhol, aby sa pozemky s ním zamenili, aby bola lokalita scelená. 

Starosta uviedol, že mu túto možnosť navrhol, ale p. Kusenda to odmietol. 

Poznamenal, že na jednej strane to chce predať, na druhej zase nie. Chce väčšiu finančnú 

hotovosť, podotkol, že s tým sa súhlasiť nemôže, pretože by to bolo oklamanie ostatných 

majiteľov pozemkov. Starosta navrhol, že ak sa s ním nedohodneme do konca júna, tak jeho 

parcela sa obíde a ostane tam 8 m šírky. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

za:5 (zo 6  prítomných)   proti:0  zdržali sa:1 (p. PaedDr. Bradáč) 

 

Uznesenie č.68/2018  

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje v prípade, že nedôjde k dohode s p. 

Vladimírom Kusendom o odkúpení pozemku do 30.6.2018, obec bude pokračovať v projekte 

Lokalita Pod Stráňami bez využitia jeho pozemku.  

 

 Starosta uviedol, že bolo Valné zhromaždenie Trenčianskych vodární a kanalizácií, 

kvôli čomu aj bolo zvolané mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 P. Imrichová sa informovala na spomaľovač smerom na ihrisku. 
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Starosta informoval poslancov, že bude potrebné dať vypracovať projektovú dokumentáciu 

a nebude možné to zrealizovať formou ústneho pojednávania a vyhotovenia zápisnice za 

prítomnosti Dopravného inšpektorátu. 

 

 P. Baginová sa uviedla, že je v lokalite „Pole“ problém s majiteľmi psov a či je možné 

prijať nejaké opatrenia aby majitelia psov boli povinný mať svojich psov na vôdzke 

s náhubkom, pokiaľ sa pohybujú po obci. 

Starosta uviedol, že sa preverí VZN a môžu sa ľudia informovať o tom, že nemajú psov vodiť 

bez vôdzky alebo sa môže osadiť informačná tabuľa, že ide o obytnú zónu.  

P. Kopunec uviedol, že podobná situácia je aj pri poľnej ceste pri potoku. 

Starosta uviedol, že je potrebné sa dohodnúť, kde sa táto značka osadí.  

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.69/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje osadenie informačnej tabule – obytná 

zóna, v lokalite "Pole“ po súhlase majiteľa pozemku, kde bude potrebné túto tabuľu osadiť. 

 

Starosta navrhol, aby sa požiadavkou venovala aj stavebná komisia. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.70/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje presunutie vyriešenia osadenia 

informačnej tabule v lokalite „Pole“ na Komisiu výstavby, územného plánovania, 

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva s termínom do najbližšieho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, najneskôr však do konca júla 2018. 

 

Starosta poprosil poslancov, aby s blížiacim sa letom a najmä hodami pomohli pri ich 

organizácií. Kto bude mať chuť prispieť k vytvoreniu dobrej atmosféry je vítaní.  

 

Starosta informoval prítomných, že sa zúčastnili návštevy partnerskej obce v Horních 

Řediciach. 

 

P. Kochan (hl. kontrolór) sa informoval na situáciu ohľadom sťažnosti p. Záhoru. 

Starosta uviedol, že je to v riešení, prišlo stanovisko inšpekcie a mala by zasadnúť aj Rada 

školy. Čaká sa aj na druhú a tretiu zápisnicu s inšpekcie. Uviedol, že on ako starosta túto 

situáciu riešil na pohovore s pani riaditeľkou. Škola musí prijať opatrenia na základe 

stanoviska inšpekcie. Keď budú obci tieto opatrenia doručené a bude prijatý záver r Rady 

školy, tak bude zastupiteľstvo informované.  

P. Mgr. Záhorová (riaditeľa ZŠ s MŠ) uviedla, že škola prijala opatrenia na základe 

vyjadrenia inšpekcie, tieto opatrenia bol následne zaslané na inšpekciu a sťažovateľov.. Vo 

vyjadrení inšpekcie nebolo napísané, že má informovať obecné zastupiteľstvo a zriaďovateľa. 
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Starosta uviedol, že si tieto podklady vyžiada a bude obecné zastupiteľstvo informovať. 

Poznamenal však, že výsledky inšpekcie by sa mali rešpektovať a brať v úvahu, lebo inak 

v opačnom prípade, kto bude autorita, ktorá rozhodne o tom, či je po pedagogickej stránke 

všetko v poriadku  alebo nie.  

 

Starosta informoval poslancov, že mikroregión Bošáčka obdržal dotáciu na zaobstaranie 

kompostérov pre domácnosti v Bošáckej doline. Zmluva je podpísaná, spoluúčasť je 8 800,- 

EUR. Realizovať sa to malo 05/2018 – 10/2018, musí sa však zopakovať verejné obstarávanie 

a realizácia sa posunie do zimných mesiacov. Bošáca by mala mať  400 kompostérov 

o objeme  1 000 l. 

 

Starosta informoval poslancov o úprave rozpočtu v rámci jeho kompetencií. Úpravu dostali 

poslanci v podkladoch na zasadnutie. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenie č.71/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca berie na vedomie úpravu Rozpočtu Obce Bošáca 

na rok 2018 v zmysle kompetencií starostu obce. 

 

 Starosta  informoval poslancov, aby sa upravila výška príspevku pri narodení dieťaťa 

zo 66,- EUR na 70,- EUR. Informoval sa, či súhlasia s touto sumou, alebo sa zvýši na  100,- 

EUR.  

P. Ing. Baginová uviedla, že je za zvýšenie príspevku. 

 

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

Uznesenia č.72/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje výšku jednorazového príspevku pri 

narodení dieťaťa, ktoré je občanom s trvalým pobytom v obci Bošáca vo výške 100 ,- EUR.  

Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 Starosta informoval poslancov, že ľudia majú záujem požičiavať si návleky na 

stoličky, ktoré sú v kultúrnom dome. Navrhol, aby sa prijal cenník za ich prepožičanie Cena 

je navrhnutá na 1,70/ 1 ks a pri strate alebo zničení poplatok 10,- EUR/ 1 ks. V cene je 

zahrnuté aj vyčistenie v čistiarni. 

 

Uznesenie č.73/2018 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schvaľuje cenník na návleky na stoličky vo výške 

1,70,- EUR/ 1 návlek a poplatok 10,- EUR/ 1 návlek za poškodenie návleku. 

 



10 

 

Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil.  

 

d.a.h. 

 

Zapisovateľka    Overovatelia    Starosta obce 

 

 

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

Mgr. Martina Hulínková  Ing. Gabriela Baginová  Mgr. Daniel Juráček 

      

 

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

     Lýdia Zámečníková 

 


