ZÁPISNICA

Z mimoriadneho zasadnutia OZ Nová Bošáca, ktoré sa konalo dňa 16.10.2013
v zasadačke OÚ.
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice.
Program:
1. Otvorenie
2. Odsúhlasenie finančného príspevku pre Mikroregión na výstavbu rozhľadne na
vrchu Hájnica
3. Prijatie VZN o predaji majetku
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ján Jurika, privítal
všetkých prítomných a zároveň všetkých oboznámil s program schôdze. Za
overovateľov zápisnice určil pán starosta pána Bahníkovú Danku a pána Žuchu
Petra. Za zapisovateľku určil pani Matejíkovú.
2. Pán starosta informoval poslancov o žiadosti Mikroregiónu na úhradu príspevku na
výstavbu rozhľadne na vrchu Hájnica, keďže poslanci na 18. Zasadnutí nesúhlasili
s príspevkom na výstavbu rozhľadne na vrchu Hájnica a prijali Uznesenie č.
19/2013 o nesúhlase s poskytnutím príspevku na dofinancovanie výstavby
rozhľadne na vrchu Hájnica. Starosta informoval poslancov, že v prípade
neschválenia príspevku bude musieť Mikroregión požiadať o úver a ostatné obce
Mikroregiónu príspevok už schválili a preto navrhol zrušiť Uznesenie č.19/2013.
Po krátkej diskusii poslanci hlasovali za prijaté uznesenie nasledovne:
Za schválenie uznesenia: 5
Proti schváleniu:
1
Zdržal sa:
0
Uznesenie 23/2013
OZ v Novej Bošáci ruší Uznesenie č.19/2013 zo dňa 25.9.2013

Pán Vráblik nesúhlasil s výstavbou a preto uviedol, že nesúhlasí ani s finančným príspevkom.
Účtovníčka obce pani Matejíková uviedla, že v prípade schválenia príspevku treba upraviť
rozpočet a starosta predniesol návrh na zmenu rozpočtu. Po krátkej diskusii poslanci hlasovali
za prijaté uznesenie nasledovne:
Za schválenie uznesenia: 5
Proti schváleniu:
1
Zdržal sa:
0

Uznesenie 24/2013
OZ v Novej Bošáci schvaľuje príspevok na úhradu výstavby rozhľadne Hájnica vo
výške 2 351,00 € a tiež návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2 .

3. Starosta informoval o potrebe prijatia VZN o postupe pri predaji majetku obce,
prevodoch vlastníctva a odpredaji bytov obce. Vyzval pána Levkoviča aby
oboznámil poslancov s VZN o predaji majetku obce za ktoré hlasovali všetci
kladne.
Uznesenie 25/2013
OZ v Novej Bošáci schvaľuje VZN č. 5/2013 o postupe pri predaji majetku, prevodoch
vlastníctva a odpredaji bytov obce.

4. Rôzne
a) Starosta informoval o žiadosti pána Andreja Kukuču na prenájom priestorov
školskej kuchyne a za účelom poskytovania gastro služieb. Poslanci uvítali túto
možnosť a požiadali starostu aby pán Kukuča doplnil žiadosť o podnikateľský
zámer.
b) Starosta informoval o žiadosti TJ Klas o odpredaj časti budovy s. č. 60 za
symbolickú cenu. Pán Oprchal uviedol, že poslanci na minulom zastupiteľstve
uviedli podmienky odpredaja budovy s. č. 60 a po schválení VZN o postupe pri
predaji majetku sa bude postupovať podľa platného VZN s čím súhlasili v diskusii
aj ostatní poslanci.

c) Starosta informoval o vyhorení rodinného domu pána Ota Haviernika, ktorý
požiadal Obecný úrad o pomoc a vyhlásenie zbierky v jeho prospech. Pán Vráblik
uviedol, že treba zistiť v akom stave sa nachádza rodinný dom aby sa predišlo
nešťastiu. Pán Levkovič sa informoval či by nebolo vhodné nájsť pánovi
Haviernikovi iné ubytovanie. Starosta informoval o materiálnej pomoci, ktorá bola
zatiaľ poskytnutá a o finančnej pomoci, ktorú by pán Haviernik potreboval. Pán
Matejík navrhol aby si pán Haviernik zriadil účet na ktorý mu môžu občania
prispieť.
5. Diskusia :
V krátkej diskusii, kde sa pani Bahníková informovala kedy bude uzatváranie
rozhľadne na Lopeníku ju pán starosta informoval, že uzatváranie bude 23.11.2013
a pán Vráblik žiadal starostu obce, aby boli poslancom poskytnuté materiály
k zasadnutiu OZ v dostatočnom časovom predstihu . Starosta poďakoval
prítomným za účasť a ukončil mimoriadne Zasadnutie OZ.
Zapisovateľka: Anna Matejíková
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