Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach,
ktoré sa konalo dňa 15.04.2019 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní poslanci:

Róbert Gajdoš, Michal Hovorka, František Kankara, Mgr.Monika Kosová,
Mgr. Zuzana Krištofovičová, Ing. Gabriela Kukučová, Radoslav Uko

Hlavný kontrolór obce:
Účtovníčka obce:
Hostia:

Valéria Hrnčárová
Darina Kosová
Libuša Masaryková, Jarmila Olešová

1.

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov
Starostka obce Darina Jurigová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala všetkých
prítomných. Za overovateľov zápisnice určila poslancov Ing. Gabrielu Kukučovú a Róberta Gajdoša,
zapísaním zápisnice poverila Emíliu Havierníkovú .
Starostka obce oboznámila poslancov s programom schôdze a navrhla poslancom zmenu programu, bod
6 schválenie finančného príspevku - stolnotenisový klub, bod 7 správa hlavného kontrolóra z kontroly
plnenia uznesení.
Poslanci hlasovaním schválili program obecného zastupiteľstva.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľky a overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Prerokovanie zámeny pozemkov v kat. území. Trenč. Bohuslavice s SVP Banská Štiavnica
4. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Bohuslavice
5. Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
dieťa v materskej školy a žiaka školského zariadenia
6. Schválenie navýšenia finančného príspevku – stolnotenisový klub
7. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení
8. Rôzne
9. Záver
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje program:
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za

2.

Kontrola uznesení
Poslanci vykonali kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.03.2019.
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie kontrolu uznesení zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.03.2019.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
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Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
3.

Prerokovanie zámeny pozemkov v kat. území Trenč.. Bohuslavice s SVP Banská Štiavnica
Starostka informovala poslancov o vypracovanej zámennej zmluve medzi Slovenským
vodohospodárskym podnikom, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
a Obcou Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 135.
Predmetom zmluvy je zámena pozemkov v katastrálnom území Trenčianske Bohuslavice vo
vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55
Banská Štiavnica zapísané na LV č. 102 vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom,
katastrálnym odborom:
- novovzniknutá parcela KN C číslo 2255/45 s výmerou 1488 m2 , druh pozemku zastavaná
plocha, ktorá vznikla zameraním geometrickým plánom č. 34493051-22/2012 (Ďalej len „
geometrickým lánom č. 34493051-22/2012“) vyhotovenom Ing. Teréziou Kameniarovou, dňa
22.03.2012, úradne overeným Správou katastra Nové Mesto nad Váhom dňa 03.04.2012 pod č.
209/2012, a to oddelením dielu č. 2 s výmerou 1050 m2 , od parcely reg. KN-E č. 2255/65, dielu
č. 5 s výmerou 416 m2 , od parcely reg. KN-C č. 2255/29 a dielu č. 6 s výmerou 22 m2 , z parcely
reg. KN-C č. 2255/14,
- novovzniknutá parcela KN C číslo 2255/46 s výmerou 152 m2 , druh pozemku zastavaná plocha,
ktorá vznikla zameraním geometrickým plánom, a to oddelením dielu č.1 od parcely reg. KN-E
č. 2255/65
- parcela KN E číslo 2255/62 s výmerou 378 m2 , druh pozemku ostatná plocha.
Obec Trenčianske Bohuslavice je vlastníkom pozemkov v katastrálnom území Trenčianske
Bohuslavice, zapísaných na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom,
katastrálnym odborom:
- pozemok parcela reg. KN E číslo 1669 s výmerou 2727 m2 , druh pozemku ostatná plocha,
- pozemok parcela reg. KN E číslo 1670/1 s výmerou 341 m2, druh pozemku ostatná plocha,
- pozemok parcela reg. KN E číslo 1670/2 s výmerou 1024 m2, druh pozemku ostatná plocha.
Hodnota predmetov zámeny bola určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Podkladom pre dohodu zmluvných strán o hodnote predmetu
zámeny bol znalecký posudok č. 19/2019 zo dňa 12.04.2019, vypracovaný znalcom Ing. Annou
Žiakovou, evidenčné číslo znalca 914712 podľa vyhlášky MS SR č. 4922004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku. Rozdiel v hodnote predmetu zámeny je vo výške 1 194,03 EUR medzi
Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská
Štiavnica a Obcou Trenčianske Bohuslavice. Zmluvné strany sa dohodli, že zámena sa bude
realizovať bez finančného vyrovnania. Obec Trenčianske Bohuslavice je povinná uhradiť polovicu
nákladov súvisiacich s uzatvorením tejto zmluvy vo výške 234,00 € vrátane DPH a polovicu poplatku
za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 33,00 €.
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje zámenu pozemkov medzi
Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská
Štiavnica a Obcou Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 135.
Predmetom zmluvy je zámena pozemkov v katastrálnom území Trenčianske Bohuslavice vo
vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55
Banská Štiavnica zapísané na LV č. 102 vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom,
katastrálnym odborom:
novovzniknutá parcela KN C číslo 2255/45 s výmerou 1488 m2 , druh pozemku zastavaná
plocha, ktorá vznikla zameraním geometrickým plánom č. 34493051-22/2012 (Ďalej len „
geometrickým plánom č. 34493051-22/2012“) vyhotovenom Ing. Teréziou Kameniarovou, dňa
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22.03.2012, úradne overeným Správou katastra Nové Mesto nad Váhom dňa 03.04.2012 pod č.
209/2012, a to oddelením dielu č. 2 s výmerou 1050 m2 , od parcely reg. KN-E č. 2255/65, dielu č. 5
s výmerou 416 m2 , od parcely reg. KN-C č. 2255/29 a dielu č. 6 s výmerou 22 m2 , z parcely reg.
KN-C č. 2255/14,
- novovzniknutá parcela KN C číslo 2255/46 s výmerou 152 m2 , druh pozemku zastavaná plocha,
ktorá vznikla zameraním geometrickým plánom, a to oddelením dielu č.1 od parcely reg. KN-E
č. 2255/65
- parcela KN E číslo 2255/62 s výmerou 378 m2 , druh pozemku ostatná plocha.
Obec Trenčianske Bohuslavice je vlastníkom pozemkov v katastrálnom území Trenčianske
Bohuslavice, zapísaných na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom,
katastrálnym odborom:
- pozemok parcela reg. KN E číslo 1669 s výmerou 2727 m2 , druh pozemku ostatná plocha,
- pozemok parcela reg. KN E číslo 1670/1 s výmerou 341 m2, druh pozemku ostatná plocha,
- pozemok parcela reg. KN E číslo 1670/2 s výmerou 1024 m2, druh pozemku ostatná plocha.
Hodnota predmetov zámeny bola určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Podkladom pre dohodu zmluvných strán o hodnote predmetu
zámen bol znalecký posudok č. 19/2019 zo dňa 12.04.2019, vypracovaný znalcom Ing. Annou
Žiakovou, evidenčné číslo znalca 914712 podľa vyhlášky MS SR č. 4922004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku. Zmluvné strany sa dohodli, že zámena sa bude realizovať bez
finančného vyrovnania. Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje úhradu
polovicu nákladov súvisiacich s uzatvorením tejto zmluvy vo výške 234,00 € vrátane DPH a polovicu
poplatku za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 33,00 €.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka – za
František Kankara – za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
4. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske
Bohuslavice
Poslanci prerokovali návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Trenčianske Bohuslavice.
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje VZN č. 1/2019 o určení výšky
finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Bohuslavice.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
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5. Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
Poslanci prerokovali návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.
Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje VZN č. 2/2019 o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
6. Schválenie navýšenia finančného príspevku – stolnotenisový klub
Poslanci prerokovali žiadosť stolnotenisového klubu v Trenčianskych Bohuslaviciach o schválenie
finančného príspevku vo výške 100,00 € na organizáciu stolnotenisového turnaja o pohár starostov
Bošáckej doliny, ktorý sa konal v športovej hale v Trenčianskych Bohuslaviciach.
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje poskytnutie finančného príspevku
vo výške 100,00 € stolnotenisovému klubu v Trenčianskych Bohuslaviciach.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš - za
Michal Hovorka - za
František Kankara - za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová - za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
7. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení
Hlavný kontrolór obce p. Valéria Hrnčárová oboznámila poslancov so správou hlavného kontrolóra
z kontroly plnenia uznesení.
Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
p. Valérie Hrnčárovej z kontroly plnenia uznesení.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara – za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
8. Rôzne
a) Stroj na opravu ciest a chodníkov – Infražiarič AGRH 16
Starostka obce informovala poslancov, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20.03.2019
bolo schválené spolufinancovanie 2 ks strojov na opravu ciest a chodníkov. Stroje na opravu
ciest mali slúžiť trom obciam: Bošáca, Moravské Lieskové a Trenčianske Bohuslavice. Nakoľko
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obec Moravské Lieskové odstúpila od kúpy, jeden kus má možnosť kúpiť obec Bošáca a druhý
obec Tr. Bohuslavice v cene 750,- EUR/1 kus. Pri plátaní väčších výtlkov na ceste je praktické
využiť 2 stroje naraz a obce si môžu stroje vzájomne zapožičiavať.
Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje zakúpenie 1 ks stroja vo výške
750,- EUR na opravu ciest a chodníkov - Infražiarič AGRH 16.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara – za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
b) Zasadnutie stavebnej komisie
Starostka obce informovala poslancov so zápisnicou zo zasadnutia stavebnej komisie dňa
03.04.2019.
Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie správu zo zasadnutia
stavebnej komisie.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara – za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
c) Žiadosť o spevnenie obecnej cesty
Starostka obce informovala poslancov so žiadosťou p. Viliama Zámečníka, bytom Trenčianske
Bohuslavice č. 110 o povolenie na spevnenie cesty k pozemku parcely reg. KN C 800/18, ktorej
je vlastníkom, na vlastné náklady. Cesta vedie cez parcely reg. E č. 2267/1, parcely reg. C č.
2268, parcely reg. E č.2267/2, parcely reg. E č. 2268, ktoré sú vo vlastníctve Obce Trenčianske
Bohuslavice.
Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje spevnenie prístupovej cesty
cez parcely č. reg. E č. 2267/1, parcely reg. C č. 2268, parcely reg. E č. 2267/2, parcely reg. E č.
2268, ktoré sú vo vlastníctve Obce Trenčianske Bohuslavice k pozemku parcely reg. KN C
800/18 na náklady p. Viliama Zámečníka, bytom Trenčianske Bohuslavice č. 110.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara – za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
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d) Žiadosť o spevnenie cesty
Starostka obce informovala poslancov so žiadosťou p. Michala Révaya, bytom Trenčianske
Bohuslavice 240 o povolenie na spevnenie cesty k pozemku parcely reg. KN C č. 2017/3, ktorej
je vlastníkom, na vlastné náklady. Cesta vedie cez pozemky parcely reg. KN C č. 1671/4,
parcely reg. KN C č.1671/3, parcely reg. KN C č. 1670/2, parcely reg. KN C č. 1940/22, ktoré sú
vo vlastníctve Obce Trenčianske Bohuslavice.
Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje spevnenie prístupovej cesty
cez parcely reg. C č. 1671/4, parcely reg. C č.1671/3, parcely reg. C č. 1670/2, parcely reg. C č.
1940/22, ktoré sú vo vlastníctve Obce Trenčianske Bohuslavice, k pozemku parcely reg. KN C
2017/3 na náklady p. Michala Révaya, bytom Trenčianske Bohuslavice č. 240.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara – za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
e) Žiadosť o prenájom pozemku
Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou p. Andreja Oleša, bytom Trenčianske
Bohuslavice 274 o prenájom pozemkov parcely reg. C č. 1668 o celkovej výmere 2762 m2 –
ostatná plocha a parcely reg. E č. 1950 o celkovej výmere 1729 m2 – trvalý trávnatý porast vo
vlastníctve Obce Trenčianske Bohuslavice, za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín.
Starostka informovala, že uvedená žiadosť bola prejednaná na zasadnutí stavebnej komisie, dňa
03.04.2019. Stavebná komisia nesúhlasila s prenájmom uvedených pozemkov a doporučila
prenájom Poľnohospodárskemu družstvu Bošáca. PD Bošáca obnovuje nájomnú zmluvu na
pozemky parcely reg. C č. 1668 o celkovej výmere 2762 m2 – ostatná plocha a parcely reg. E č.
1950 o celkovej výmere 1729 m2 – trvalý trávnatý porast.
Uznesenie č.44/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach:
I. neschvaľuje:
prenájom pozemkov parcely reg. C č. 1668 o celkovej výmere 2762 m2 – ostatná plocha
a parcely reg. E č. 1950 o celkovej výmere 1729 m2 – trvalý trávnatý porast vo vlastníctve Obce
Trenčianske Bohuslavice p. Andrejovi Olešovi, bytom Trenčianske Bohuslavice č 274.
II. schvaľuje:
prenájom pozemkov parcely reg. C č. 1668 o celkovej výmere 2762 m2 – ostatná plocha
a parcely reg. E č. 1950 o celkovej výmere 1729 m2 – trvalý trávnatý porast vo vlastníctve Obce
Trenčianske Bohuslavice Poľnohospodárskemu družstvu Bošáca na 5 rokov za cenu uvedenú
v nájomnej zmluve.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara – za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
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f) Zasadnutie finančnej komisie
Starostka obce informovala poslancov so zápisnicou zo zasadnutia finančnej komisie dňa
15.04.2019. Finančná komisia navrhuje úpravu odmien poslancov obecného zastupiteľstva,
predsedov komisií a členov komisií nasledovne:
- Poslanec obecného zastupiteľstva za každé zasadnutie
15,- EUR
- Predseda komisie obecného zastupiteľstva za každé zasadnutie 10,- EUR
- Člen komisie obecného zastupiteľstva za každé zasadnutie
7,- EUR
Za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva nárok na
odmenu nevzniká.
Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje odmeny poslancov obecného
zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií:
- Poslanec obecného zastupiteľstva za každé zasadnutie
15,- EUR
- Predseda komisie obecného zastupiteľstva za každé zasadnutie 10,- EUR
- Člen komisie obecného zastupiteľstva za každé zasadnutie
7,- EUR
- Za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva nárok na
odmenu nevzniká.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara – za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
g) Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol
Starostka obce informovala poslancov s plánom vykonávania protipožiarnych kontrol rodinných
domov a obytných domov. V zmysle § 23 písm. a) a § 24 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vykonáva obec na svojom správnom
území preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch a obytných domoch a iných
stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb.
Starostka obce v zmysle ustanovení § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov ustanovuje za preventivára požiarnej ochrany obce Ing.
Stanislava Malca, bytom 913 08 Nová Bošáca 464 a v zmysle ustanovení § 24 ods. 2 zákona NR
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ustanovuje za
vedúceho kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol Tomáša
Kosu, bytom Trenčianske Bohuslavice 242/3, 91307.
Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje:
- plán vykonávania protipožiarnych kontrol domov a obytných domov,
- preventivára požiarnej ochrany obce Ing. Stanislava Malca, bytom 913 08 Nová Bošáca 464,
- vedúceho kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol Tomáša
Kosu, bytom Trenčianske Bohuslavice 242/3, 913 07
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara – za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za

8. strana zápisnice zo zasadnutia OZ zo dňa 15.04.2019
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
h) Komunitný plán - rozvoja obce
Starostka informovala poslancov s cenovou ponukou firmy GEMINI GROUP s.r.o., Lamanského
18, Bratislava na vypracovanie „Komunitného plánu sociálnych služieb pre Obec Trenčianske
Bohuslavice na roky 2019 – 2023“. Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo
základných metód riadenia rozvojových procesov, pomocou ktorej je možné plánovať sociálne
služby v obci tak, aby zodpovedali požiadavkám a potrebám občanov. Cena za vypracovanie
„Komunitného plánu sociálnych služieb pre Obec Trenčianske Bohuslavice na roky 2019 –
2023“ je v súlade s novelou zákona č. 448/2008 z. o sociálnych službách účinnou od 1. januára
2018, ako i v súlade s požiadavkami obce. K vypracovanie komunitného plánu je vhodné vyplniť
dotazník pre obyvateľov. Dotazník je zverejnený na internetovej stránke obce. Občania majú
možnosť dotazník vyplniť aj na obecnom úrade do 30. apríla.
Uznesenie č.47/2019
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach:
I.
schvaľuje
vypracovanie „Komunitného plánu sociálnych služieb pre Obec Trenčianske Bohuslavice
na roky 2019 – 2023“
II.
súhlasí
s cenovou ponukou firmy GEMINI GROUP s.r.o., Lamanského 18, Bratislava.
Hlasovanie:
Róbert Gajdoš – za
Michal Hovorka – za
František Kankara – za
Mgr. Monika Kosová – za
Mgr. Zuzana Krištofovičová – za
Ing. Gabriela Kukučová – za
Radoslav Uko – za
9. Záver
Nakoľko boli prerokované všetky body programu, starostka obce poďakovala všetkým prítomným a
ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
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