Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa
konalo dňa 02.10.2013
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice.
Za zapisovateľku bola určená: Emília Havierníková
Za overovateľov boli určení: Emília Medvecká, Ladislav Juriš

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Nájomné zmluvy - bytovka
3. Mikroregión Bošáčka – finančný príspevok
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
1. Otvorenie zasadnutia.
Starostka obce Ing. Bibiana Naďová otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva.
2. Nájomné zmluvy – bytovka
Starostka informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že 31.10.2013 skončia
platnosť zmluvy o nájme bytov v nájomnom bytovom dome súpisné číslo 281. Žiadosť
o predĺženie nájomnej zmluvy predložili všetci súčasní nájomníci. Obec v súčastnej dobe
eviduje žiadosti o pridelenie bytu aj od iných občanov. Nové nájomné zmluvy budú
uzatvorené na obdobie od 1.11.2013 do 31.10.2016. Zároveň starostka predložila
pripomienku, na základe doterajších skúseností, upraviť výšku preddavkou za služby
spojené za užívanie bytu, fondom opráv a nájomného nasledovne: zvýšiť položku réžia
o 2,00€/mesiac a položku nájomné zvýšiť o 4 % mesačne. Dôvodom zvýšenia položky
réžia je úhrada nákladov obce za správu bytovky /práca domovníka/. Dôvodom zvýšenia
položky nájomné je vytvorenie rezervy, z ktorej sa budú uhrádzať náklady na výmenu
technického vybavenia bytovky. Poslanci sa zaujímali o platobnú disciplínu súčasných
nájomníkov.
Uznesenie č. 43/2013
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach
I. s ch v a ľ u j e:
a) opätovné pridelenie nájomných bytov v nájomnom bytovom dome súpisné číslo 281
všetkým súčasným nájomníkom za predpokladu, že ku dňu 31.10.2013 nemá nájomník
nedoplatok na pravidelných predpísaných platbách za služby spojené s užívaním bytu,
fondu opráv a nájomného,
b) zvýšenie položky réžia o 2,00€/mesiac
c) zvýšenie položky nájomné o 4 % mesačne
II. p o v e r u je:
starostku obce uzatvoriť zmluvu o nájme bytu v nájomnom bytovom dome č. 281:
a) na obdobie od 1.11.2013 do 31.10.2016 pre nájomníkov, ktorí pravidelne platili v plnej
výške predpísané preddavky za služby spojené s užívaním bytu, fondu opráv a nájomné,
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b) na obdobie od 1.11.2013 do 31.10.2014 pre nájomníkov, ktorí neplatili pravidelne
v plnej výške predpísané preddavky za služby spojené s užívaním bytu, fondu opráv
a nájomné.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
..................................
starostka obce
3. Mikroregión Bošáčka – finančný príspevok
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva s návrhom na poskytnutie
finančného príspevku na vybudavanie rozhľadne na vrchu Hájnica.
Uznesenie č. 44/2013
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje, aby sa v prípade
potreby poskytol finančný príspevok Združenie obcí – Mikroregión Bošáčka, na
vybudovanie rozhľadne na vrchu Hájnica, v podiele zodpovedajúcemu obci Trenčianske
Bohuslavice.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
................................
starostka obce
Rôzne.
a) Anna Slimáková, Trenčianske Bohuslavice č.69, žiada vzhľadom na svoj vek
a zdravotný stav o možnosť stravovania a donášky obeda zo školskej jedálne.
Uznesenie č. 45/2013
Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje od 7.10.2013
stravovanie a donášku obeda pre p. Annu Slimákovú, Trenčianske Bohuslavice č. 69.
Hlasovanie:
Za prijatie: všetci prítomní poslanci
Proti prijatiu: 0
Zdržali sa: 0
.................................
starostka obce
11. Diskusia
V diskusi nevystúpil žiaden poslanec.
12. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov starostka obce ukončila riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
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