I n f o r m á c i e pre občanov obce

December 2010

Bohdanovce nad Trnavou
/občasník/
Vážení spoluobčania!
S blížiacimi sa Vianocami nastáva čas otvárania sa ľudských sŕdc. Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú
chvíľu pristaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku a mnohí z nás si isto spomenú aj na tie
posledné vianočné sviatky, ako aj na svojich blízkych. Veď byť obklopený svojimi blízkymi v čase Vianoc je
krásny dar , ktorý si želáme všetci. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatku pokoja, lásky
a porozumenia. V mene celého obecného zastupiteľstva, ale aj osobne, Vám želám do nastávajúcich
vianočných dní spolupatričnosť človeka k človeku, vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých
vecí života, veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Zároveň
Vám prajem úspešný vstup do nového roka!
Starosta obce Miroslav Sučák
a kolektív pracovníkov OcÚ

* Z obecného zastupiteľstva:
29. 1. 2010:
spoločné zasadnutie OZ Bohdanovce nad Trnavou
a OZ Šelpice za účelom vyriešenia problému –
nepriechodnosť mosta sv. Jána. Projekt na opravu
mosta a získanie dotácie čaká na schválenie.
Uvaţuje sa s alternatívou prevodu mosta do
vlastníctva obce Bohdanovce nad Trnavou.
5. 2. 2010 – starosta obce informoval poslancov
o plnení rozpočtu za rok 2009. Poslanci schválili
dodatok č. 1 k VZN č. 7/2006 o prevádzkovaní
pohrebiska z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti
pracovníka, ktorý je za túto činnosť zodpovedný.
Obec sa snaţí získať ponuky firiem, ktoré by boli
schopné v prípade potreby pohrebné sluţby
zabezpečiť. Obec zakúpila nové kotly pre
vykurovanie ZŠ.
26. 3. 2010 – dotácia na rekonštrukciu kultúrneho
domu je v štádiu hodnotenia. Pozemky na Panšule
sa nedarí predať. Obec získala 25 tis. € z rezerv
predsedu vlády na riešenie havarijného stavu školy,
a 3 304 € z nadácie Pontis na multifunkčné ihrisko.
V školskom roku 2010/2011 má záujem
o umiestnenie aţ 63 detí, vzniká problém
s vytvorením priestorov pre ďalšiu triedu MŠ. Obec
odpredala pozemok p. č. 858/8 o výmere 28 m2 p.
Jurenkovi v cene 7 €/m2 a pozemok p. č. 797/7
o výmere 83 m2 manţelom Miklušákovým v cene
7€/m2. Poslanci schválili uzatvorenie zmluvy

s firmou
Polivostav,
s.r.o.
o poradenskej
a konzultačnej
činnosti
v zmysle
zápisnice
z finančnej komisie a zmluvu o uţívaní časti
nehnuteľnosti
pre
vyrozumievací
systém
Slovenských elektrární, a.s.
21. 5. 2010 – ţiadosť o dotáciu na prístavbu
kultúrneho domu bola schválená vo výške 196 tis. €.
Plánované stretnutie s OZ Šelpice, na ktorom sa
malo riešiť spolufinancovanie vytvorenia tretej triedy
v MŠ, starosta Šelpíc odvolal. Podielové dane obce
sú oproti predchádzajúcemu roku takmer o polovicu
niţšie.
Obec
zamestnala
3
pracovníkov
prostredníctvom Úradu práce na výkon prác na
údrţbu obecného majetku. Do prevádzky sa
odovzdalo detské ihrisko a nainštalovaný kamerový
systém pred kultúrnym domom. Rozšírila
sa
betónová plocha kompostoviska. Obec odkúpila
pozemok p. č. 689 o výmere 122 m2 od vlastníkov
p. Ľ. Fodorovej a M. Fodora za cenu 7 €/m2.
Poslanci schválili Záverečný účet obce za rok 2009,
Smernicu odmeňovania poslancov, upravili rozpočet
ZŠ s MŠ o čiastku 8 984,92 € a schválili prídel do
rezervného fondu vo výške 10% zo sumy 12 768,90
€.
2. 7. 2010 – poslanec p. S. Hlbocký sa vzdal
mandátu. Na uvoľnený post po vzdaní sa p. Ing.
Krajčoviča nastúpil p. Mračka. Za zástupcu starostu

obce bol starostom poverený p. Kapičiak. Firma
Jupet začala s prístavbou kultúrneho domu. Most sv
Jána sa podrobil kompletnej rekonštrukcii vďaka p.
Halásovi, ktorý poskytol potrebné fin. prostriedky.
Futbalové ihrisko je dočasne uzavreté z dôvodu
rekonštrukčných a zatrávňovacích prác. Z dôvodu
neprehľadnosti niektorých ciest boli v obci osadené
3 zrkadlá. Obec musí riešiť zväčšenie priestorov MŠ
z dôvodu otvorenia 3 triedy. K MŠ bude pristavená
jedálenská časť. Prístavba sa bude realizovať
formou verejnoprospešných prác. Rekonštrukcia
kotolne ZŠ je ukončená. Vo Farskej uličke je
vybudovaný vodovod, v Tehelnej uličke odvodňovací
kanál, na cintoríne chodníky. OZ schválilo VZN č.
25/2010, ktorým sa vyhlasujú zmeny záväznej časti
Územného
plánu
obce
Bohdanovce
nad
Trnavou, smernicu Zásady postupu pri vybavovaní
sťaţností v podmienkach obce, ZŠ a MŠ. Poslanci
schválili plán hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok
2010, plný úväzok v rozsahu výkonu funkcie pre
starostu
pre nasledujúce volebné obdobie a 9
poslancov OZ na celé nasledujúce volebné obdobie.
Obec neodkúpila pozemok p. č. 288 o výmere 126
m2 od p. K. Nikolovskej za cenu 7 €/m2 z dôvodu
nesúhlasu a predala pozemky p. č. 290/32 o výmere
170 m2, p. č. 229/30 o výmere 3 m2, p. č. 100/16
o výmere 203 m2 a p. č. 237/11 o výmere 191 m2
p. R. Grochálovi za cenu 43 €/m2. Uskutočnila sa
zámena pozemkov medzi obcou
a manţelmi
Tomíkovými, obecnú parcelu č. 291/17 o výmere
117 m2 za diel pôvodnej parcely č. 282/3 o výmere
117 m2, ktorý bol vo vlastníctve manţelov.
25. 8. 2010 – spoločné stretnutie zástupcov obce
so zástupcami obce Šelpice z dôvodu financovania
rekonštrukcie mosta sv. Jána a príspevku obce
Šelpice na nevyhnutné náklady zriadenia tretej
triedy MŠ. Rekonštrukcia mosta, ktorý je vo
vlastníctve obce Šelpice, sa uskutočnila s pomocou
finančnej pomoci firmy Elastik. Obec Šelpice
neprisľúbila spolufinancovanie tretej triedy MŠ.
24 .9. 2010 - tretia trieda MŠ sa úspešne otvorila,
za finančnej pomoci p. Kavického sa buduje
prístavba jedálne MŠ, počiatočné práce na výstavbu
multifunkčného ihriska boli dokončené, prísun
podielových daní sa začal zlepšovať. OZ schválilo
VZN č. 26/2010 Štatút obce a Rokovací poriadok OZ,
uzavretie zmluvy o odovzdaní a prevádzkovaní
vybudovaného STL plynovodu v lokalite „IBV
Bohdanovce nad Trnavou – Vŕšok II“ a zmluvy na
vypracovanie
projektovej
dokumentácie
pre
stavebné povolenie akcie „ IBV Mladý potok,
Bohdanovce nad Trnavou – pozemné komunikácie
a inţinierske siete“, dodatok k VZN č. 14 o mieste
a čase zápisu a výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských
zariadení. Poslanci schválili odpredaj pozemku p. č.
509/21 o výmere 135 m2 manţelom Kosírovým
v cene 7 €/m2 a pozemkov p. č. 509/20 o výmere
174 m2 a p. č. 416 /2 o výmere 146 m2 p. Mĺkvemu
za cenu 7 €/m2.

19. 11. 2010 – budovanie prístavby KD pokračuje,
prístavba jedálne MŠ slúţi svojmu účelu, začala sa
realizovať oprava strechy ZŠ. V obci bola zavedená
nová sluţba – internetové oznamy, stále sa hlásia
noví
záujemci
o tento
druh
komunikácie.
Priestranstvo pred Barom je čiastočne upravené,
odvodňovacie kanály na Tehelnej ulici sú prečistené,
treba dobudovať chýbajúce. Manţelia Kosíroví a p.
Mĺkvy namietajú proti vymeraniu pozemkov, predaj
sa uskutoční aţ po znovuzameraní geodetom. Obec
sa zapája do projektov v rámci Enviromentálneho
fondu ( bola podaná ţiadosť na dotáciu na
dobudovanie kanalizácie v obci), Programu na
obnovu dediny ( bola podaná ţiadosť o podporu na
veľkoobjemové kontajnery na zbernom dvore)
a EkoFondu ( pripravuje sa ţiadosť na finančné
prostriedky z dôvodu obnovy budov vo vlastníctve
obce, ktoré boli postavené pred rokom 1984).
Komunálne voľby do obecného zastupiteľstva sú
predo dverami, na post starostu obce kandidujú 5
kandidáti, na post poslanca OZ 19 kandidáti. OZ
schvaľuje Programový rozpočet obce na roky 2011,
2012 a 2013, Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na 1. polrok 2011, predaj pozemku
p. č. 290/12 o výmere 203 m2 a p. č. 100/15
o výmere 465 m2 do bezpodielového vlastníctva
manţelov Mĺkvym, predaj obecného pozemku časť
z parciel č. 777/ a 777/1 o výmere 149 m2 firme
COG.ER.S–Prešov,s.r.o. na vybudovanie parkovacích
miest v cene 43 €/m2. Poslanci schválili aj
Rozpočtové opatrenie obce č. 2 v príjmoch
a výdavkoch r. 2010 a zrušenie vecného bremena
práva vedenia inţinierskych sietí cez p. č. 213/9
o výmere 141 m2 v celosti vo vlastníctve obce.
* Rozpočet obce za r. 2010:
Príjmy:
781 tisíc €
Výdavky:
750 tisíc €
Z toho škola: 185 tisíc €

* Zo života obce:
16. 1. 2010 – Telovýchovná jednota Elastik
zorganizovala ples športovcov.
30. 1. 2010 – Poľovnícke zdruţenie Jarabica
zorganizovalo ples poľovníkov.
7. 2. 2010 – starosta obce uvítal do ţivota
novonarodené deti v roku 2009.
12. 2. 2010 – v kultúrnom dome sa uskutočnil
detský maškarný ples, ktorý zorganizovala kultúrna
komisia v obci.
14. 2. 2010 – kultúrna komisia zorganizovala pre
občanov obce fašiangové posedenie.
4. 3. 2010 – do obce zavítal cirkus Bimbo.
16. 4. 2010 – zorganizoval p. P. Mračka diskotéku.

30. 4. 2010 – sa podľa dávnych tradícií staval máj.
1. 5. 2010 – OZ TNC zaloţila „Bohdanovskú
republiku“, akcia bola ukončená majálesom.
9. 5. 2010 - sa konali oslavy Dňa matiek.
V kultúrnom programe vystúpili deti zo základnej
a materskej školy.
13. 5. 2010 – obec navštívila Revue Iluzion
Eskamotér Lankson z Bratislavy.
23. 5. 2010 – si urobili seniori výlet do Skalice a na
Baťov kanál.
28. 5. 2010 – p. P. Mračka uskutočnil tanečnú
zábavu.
19.6.2010 – oslavy dňa detí zorganizovala TJ
Elastik, ZŠ a MŠ a PZ Jarabica. Prebiehali na ihrisku
aj v kultúrnom dome. Deti súťaţili v rôznych
disciplínach, za čo boli odmenené sladkosťami.
14. 6. 2010 – nás navţdy opustil čestný občan
obce ThDr. Jozef Martinkovič.
19. 6. 2010 – PZ Jarabica zorganizovalo poľovnícku
výstavu trofejí a iných zaujímavostí, spojenú
s občerstvením.
26. 6. 2010 - p. P. Mračka usporiadal hodovú
veselicu.
30. 6. 2010 – sa konal tradičný zápas na miestnom
ihrisku medzi Petrami a Pavlami.
7. 8. 2010 – sa konala oslava 10. Výročia zaloţenia
folklórneho súboru Ţofia. K oslave sa pripojil
hasičský zbor, ktorý zorganizoval súťaţ historických
hasičských striekačiek.
22. 9. 2010 – sa seniori vybrali na výlet do
Trenčianskych Teplíc a Trenčína.
24. 9. 2010 – seniori zorganizovali návštevu
divadelného predstavenia „Dobrodruţstvo pri
obţinkoch“.
17. 10. 2010 – kultúrna komisia spolu s obecným
úradom zabezpečila akciu pre našich jubilantov. Na
posedení
vystúpil
folklórny
súbor
Ţofia
a Bohdanofčan.
12. 11. 2010 – p. J. Kozoň zabezpečil zábavu na
ktorej vystúpila skupina Senzus.
20. 11. 2010 – PZ Jarabica uskutočnilo lov
baţantov s vyuţitím cvičených pernatých dravcov –
sokolov.
1. 12. 2010 – navštívil našich seniorov Mikuláš
s anjelom.
4.12.2010- sa uskutočnilo vystúpenie folklórnej
skupiny Bohdanofčan vo Vrbovom, kde navštívili
Dom sociálnych sluţieb.
13.12.2010- seniori sa zúčastnili muzikálu
„Zhŕňajova nevesta“.
* Stavebná činnosť a životné prostredie:
Obec kaţdoročne vytvára podmienky pre
budovanie nových stavebných obvodov, slúţiacich
na výstavbu rodinných domov. V roku 2010 bolo
Spoločným stavebným úradom vydaných 21
stavebných povolení, z toho 13 pre výstavbu
rodinných domov, stavebné povolenie pre Úpravu
parku pri obecnom úrade, stavebné povolenie na
Chodníky v obci, Rozšírenie vodovodu v ulici Farská

a Ukušova a kanalizácie ul. Ukušova a ďalšie
stavebné povolenia verejnou vyhláškou.
V súčasnosti obec plánuje vybudovanie novej
lokality Mladý Potok, ktorá sa bude nachádzať medzi
uličkami tzv. Farská a Krajčovičova. V tejto časti sa
počíta s výstavbou 41 nových rodinných domov.
Obec má vydané rozhodnutie o umiestnení stavby
pre túto lokalitu a projekt pre stavebné povolenie je
v spracovaní.
Obec vybudovala nový chodník pre peších
v kritickom úseku medzi vstupom do obce
a premostením cez riečny tok Trnávka, ktorý tak
sprehľadňuje
dopravnú
situáciu
chodcov
smerujúcich na ţelezničnú stanicu a motorových
vozidiel.
Riešila sa aj úprava parku pred obecným úradom.
Pre mamičky s deťmi tu obec vybudovala detské
ihrisko a nainštalovala nový mobiliár- oddychové
lavičky a smetné koše. Proti vandalizmu je ihrisko
monitorované kamerovým systémom.
Z Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky
v Nadácii Pontis, grantový program Pozitívna
energia pre šport 2010 sme získali dotáciu na I. fázu
výstavby multifunkčného ihriska, ktoré sa bude
nachádzať v areáli športového ihriska TJ Elastik
Bohdanovce. Finančné prostriedky sme pouţili na
úpravu podloţia, ktoré spočívalo vo výstavbe
oporného múra a zrovnanie terénu do roviny.
Následne sme plochu ošetrili postrekom proti
náletovým trávam a burinám a na jar po osiatí
trávou bude upravená plocha daná do uţívania
verejnosti na športové účely.
Z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, opatrenia
č. 3.4.1 sme získali dotáciu na projekt „Sociálne
vybavenie obce Bohdanovce“, prístavba ku
kultúrnemu domu. Výstavba sa začala 06/2010
a dátum odovzdania diela je 06/2011.
V druhej polovici roka 2009 sa začala výstavba
kanalizácia v ulici tzv. Tehelná, finančné prostriedky
sme získali formou dotácie z Environmentálneho
fondu. V roku 2010 bolo dielo skolaudované a dané
do uţívania.
* Projekty:
V októbri 2010 obec podala ţiadosť o dotáciu na
projekt „ Eliminácia znečisťovania spodných
a povrchových vôd“ na Environmentálny fond za
účelom získania finančných prostriedkov na
dobudovanie kanalizácie.
V tom istom mesiaci sme podali ţiadosť na
Slovenskú
agentúru
ţivotného
prostredia
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2011
v Programe obnovy dediny.
V novembri 2010 sme začali s rekonštrukciou
strešného plášťa na budove základnej školy,
v celkovej hodnote 30 321€. T toho bolo
poskytnutých 25 000€ z Krajského školského úradu.
V decembri 2010 podala obec ţiadosť o dotáciu cez
nadáciu EkoFond, program Zlepšenie energetickej
hospodárnosti
budov.
Ţiadame
o finančné

prostriedky na výmenu okien na budove poţiarnej
zbrojnice, kultúrneho domu, základnej a materskej
školy.

* Spolky a organizácie:
Iba nedávno bol zriadený v obci Senior klub, ktorý
zdruţuje dôchodcov a uţ patrí medzi najaktívnejšie
organizácie v obci. Jeho súčasťou je i spevácka
skupina Bohdanofčan, ktorá vystupuje takmer na
všetkých kultúrnych podujatiach v obci, ba uţ
i mimo nej. Dôchodcovia sa pravidelne stretávajú,
všímajú si jubileá svojich členov, organizujú výlety
a rôzne iné podujatia. Predsedníčkou klubu je pani
Blaţena Krupová a vedúcou speváckej skupiny je
pani Oľga Martišovičová.
Spevácka skupina Ţofia má uţ dávno svoje dobré
meno, ktoré poznajú ctitelia folklóru uţ i za
hranicami Slovenska. O vysokých
hudobných
kvalitách jej členov svedčí 2. miesto v kategórii
speváckych skupín v celoštátnej súťaţi „Vidiečanova
Habovka 2010“ získané dňa 5. – 6. júna 2010.
Výbor Telovýchovnej jednoty Elastik Bohdanovce
počas roka organizačne zabezpečoval prípravu
i zápasy muţstiev ţiakov, dorastu a dospelých.
V jesennej časti ročníka 2009/2010 v súťaţi OS-A sa
muţi umiestnili v tabuľke na 7 mieste s počtom
bodov24 a ţiaci odohrali 3 turnaje, kde hrá 14
ţiakov. Dorast sa umiestnil na 9 mieste.
PZ Jarabica začína vnikať do povedomia občanov
obce rôznymi akciami, ktorými oslovuje nielen
fanúšikov poľovníctva.
Hasičský zbor v obci vykonáva nielen ochranu
občanov pred poţiarom ale v prípade potreby
zabezpečuje i záchranné práce. V neposlednom rade
treba spomenúť aj aktívnu účasť hasičov na
kultúrnom dianí obce.
V obci sa zorganizovala aj skupina ţien a dievčat,
ktoré chodia pravidelne tancovať exotické tance pod
vedením sl. A. Martišovičovej.

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 27.11.2010
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

platných voličov zapísaných v zozname
925
zúčastnených voličov
661
platných hlas.lístkov pre voľbu starostu
656
neplatných hlas.lístkov pre voľbu starostu
5
platných hlas.lístkov pre voľbu poslancov 646
neplatných hlas.lístkov pre voľbu poslancov 15

Získané hlasy na post starostu:
Miroslav Sučák -323 hlasov (zvolený starosta)
_________________________________________________

Mária Hlbocká - 184 hlasov
Jozef Kozoň 73 hlasov
Jozef Vadovič - 67 hlasov
Pavol Palšovič 9 hlasov
Získané hlasy na post poslanca:
Mária Hlbocká 387 hlasov
Ľubomír Kvetan, Ing. 357 hlasov
Miroslav Sučák 348 hlasov
Silvia Kovérová, Mgr. 266 hlasov
Viera Krajčovičová, Ing. - 264 hlasov
Pavol Krcho 244 hlasov
Peter Novák 232 hlasov
Mária Tomeková, Ing. - 210 hlasov
Peter Mračka 208 hlasov
Jozef Ganz, Bc. 194 hlasov
Jozef Winter 191 hlasov
Daniela Bočková 169 hlasov
Oľga Jakubcová 167 hlasov
Peter Horváth 155 hlasov
Ladislav Piaček 153 hlasov
Adriana Ferancová 148 hlasov
Mária Marková, PhDr. 145 hlasov
Pavol Palšovič 141 hlasov
Peter Bystrický 72 hlasov

