Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach nad Trnavou
konaného dňa 25. júna 2018.
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní:
A. Berie na vedomie:
1. Prehľad plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
2. Informácie o priebehu výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ
v danom čase, o prijatých ţiadostiach uchádzačiek a zápisnicu z otvárania obálok
k výberovému konaniu na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ.
3. Informáciu, ţe Obec Bohdanovce nad Trnavou spadá do kategórie počtu obyvateľov 501 2 000, čo predstavuje minimálny počet podpisov na podpisovej listine pre nezávislých
kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v počte 100 .
4. Uznesenia 29. snemu ZMOS zo dňa 23.-24. mája 2018.
5. Rozhodnutie MP a RV SR o schválení ţiadosti o NFP z európskych štrukturálnych fondov
(IROP) vo výške 183 077,54 € na Zelenú infraštruktúru obce.
6. Zápisnice zo zasadnutí:
- Komisie školstva, mládeţe, sociálnych vecí, kultúry a športu zo dňa 12.6.2018,
- Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany ţivotného prostredia zo dňa 18.6.2018,
- Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo dňa
25.06.2018,
- Záznam zo stretnutia zdruţenia ZOMOT a prizvaných hostí zo dňa 28.5.2018.
7. Oznámenie a správu SA ŢP, Sekcie fondov EÚ, Bratislava o výkone finančnej
a administratívnej kontroly na mieste stavby zberného dvora.
8. Uzatvorenie zmlúv s:
- TOPSET Solutions, s.r.o. o poverení spracúvaním osobných údajov,
- LOMTEC.com, a.s. na spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme ESMAO,
- MV SR na poskytnutie dotácie vo výške 30 000,-€ na prestrešenie hasičskej zbrojnice,
- EKOway, s.r.o. na výkup a prepravu triedených zloţiek komunálneho odpadu.
9. Prehľad uzatvorených zmlúv producentov splaškových vôd v Bohdanovciach nad Trnavou
s firmou TAVOS, a.s.
10. Obchodné ponuky na štiepkovače a radlice ako technickej vybavenosti k obecnému
traktoru.
11. Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ od 1.1.2018 do 19.6.2018.
12. Odovzdané majetkové priznanie hlavnej kontrolórky obce PhDr. Zlatice Opálekovej
a následný výrok komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov: „ Komisia potvrdzuje, ţe majetkové priznanie hlavnej kontrolórky bolo
doručené v termíne do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca.
Oznámenie je v súlade so zákonom.“
13. Záznam z kontroly matričných kníh a dokladov, ktorú vykonal Okresný úrad v Trnave,
odb. všeobecnej vnútornej správy, oddelenie matrík.
14. Dohodu o ukončení zmluvy o poskytovaní sluţieb technika poţiarnej ochrany
a bezpečnostného technika zo dňa 5.1.2011, uzavretú s p. Jozefom Vadovičom a následne
návrh novej zmluvy s firmou FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
15. Posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu sluţbu občianke obce.
16. Oznámenie obce Malţenice o ukončení Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu ku
dňu 31.12.2018.
17. Ţiadosti: - o prenájom nevyuţívaného obecného pozemku,
- o zriadenie a pripojenie prípojky pitnej vody na obecný vodovod.
Berie na vedomie počtom hlasov:
- za: Bc. Božena Ryšková, Oľga Jakubcová, Helena Kočiská, Dušan Horváth,

-

Mgr. Juraj Janček, PhD., Ivan Bočko, Peter Mračka, Mgr. Alena Winterová -8
proti: - 0,
zdržal sa: - 0.

B. Schvaľuje/neschvaľuje:
Uznesenie č. 30/2018
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní neschvaľuje VZN obce Bohdanovce nad
Trnavou o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a školského zariadenia so
sídlom na území obce Bohdanovce nad Trnavou pre pedagogického asistenta pre deti a ţiakov
so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v MŠ a školskom klube na rok 2018.
Neschválené počtom hlasov:
- za: Mgr. Juraj Janček, PhD., Dušan Horváth, Peter Mračka, Ivan Bočko – 4,
- proti:- 0,
- zdržal sa: Helena Kočiská, Oľga Jakubcová, Bc. Božena Ryšková – 3.
Uznesenie č. 31/2018
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na 2. polrok 2018.
Schválené počtom hlasov:
- za: Mgr. Juraj Janček, PhD., Dušan Horváth, Peter Mračka, Ivan Bočko, Helena
Kočiská, Oľga Jakubcová, Bc. Božena Ryšková – 7,
- proti: - 0,
- zdržal sa: - 0.
Uznesenie č. 32/2018
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné
obdobie 2018 – 2022 počet poslancov OZ v Bohdanovciach nad Trnavou: 9.
Schválené počtom hlasov:
- za: Mgr. Juraj Janček, PhD., Dušan Horváth, Peter Mračka, Ivan Bočko, Helena
Kočiská, Oľga Jakubcová, Bc. Božena Ryšková – 7,
- proti: - 0,
- zdržal sa: - 0.
Uznesenie č. 33/2018
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní určuje v súlade s § 11 ods. 4. písm. i)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Bohdanovce
nad Trnavou takto: výkon funkcie starostu obce v celom funkčnom období v plnom
rozsahu úväzku (100%).
Schválené počtom hlasov:
- za: Mgr. Juraj Janček, PhD., Dušan Horváth, Peter Mračka, Ivan Bočko, Helena
Kočiská, Oľga Jakubcová, Bc. Božena Ryšková – 7,
- proti: - 0,
- zdržal sa: - 0.
Uznesenie č. 34/2018
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje návrh Zmluvy o spolupráci pri
realizácii investície Kanalizácia Stoka A5, A7, uzatvorenej podľa § 269 a následne
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov s investorom TAVOS,
a.s., Priemyselná 10, Piešťany.

Schválené počtom hlasov:
- za: Mgr. Juraj Janček, PhD., Dušan Horváth, Peter Mračka, Ivan Bočko, Helena
Kočiská, Oľga Jakubcová, Bc. Božena Ryšková – 7,
- proti: - 0,
- zdržal sa: - 0.
Uznesenie č. 35/2018
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve medzi predávajúcim, obcou Bohdanovce nad Trnavou a kupujúcim, Petrom
Horváthom s manţelkou Monikou Horváthovou, rod. Stolárikovou predaj časti nehnuteľnosti
z pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 273.
Schválené počtom hlasov:
- za: Mgr. Juraj Janček, PhD., Dušan Horváth, Peter Mračka, Ivan Bočko, Helena
Kočiská, Oľga Jakubcová, Bc. Božena Ryšková – 7,
- proti: - 0,
- zdržal sa: - 0.
Uznesenie č. 36 /2018
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje v súlade so zákonom č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Rozpočtové
opatrenie obce Bohdanovce nad Trnavou č. 6/2018.
Schválené počtom hlasov:
- za: Mgr. Juraj Janček, PhD., Dušan Horváth, Peter Mračka, Ivan Bočko, Helena
Kočiská, Oľga Jakubcová, Bc. Božena Ryšková – 7,
- proti: - 0,
- zdržal sa: - 0.
Uznesenie č. 37 /2018
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje v súlade so zákonom č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Rozpočtové
opatrenie ZŠ s MŠ č. 4/2018.
Schválené počtom hlasov:
- za: Mgr. Juraj Janček, PhD., Dušan Horváth, Peter Mračka, Ivan Bočko, Helena
Kočiská, Oľga Jakubcová, Bc. Božena Ryšková – 7,
- proti: - 0,
- zdržal sa: - 0.
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Miroslav Sučák
starosta obce
V Bohdanovciach nad Trnavou 25.06.2018.

