Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach nad Trnavou
konaného dňa 25. júna 2018.
_________________________________________________________________________________
Prítomní poslanci: Bc. Boţena Ryšková, Mgr. Alena Winterová, Oľga Jakubcová, Helena Kočiská,
Mgr. Juraj Janček, PhD., Ivan Bočko, Peter Mračka, Dušan Horváth.
Ospravedlnený: Mgr. Peter Novák.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Prehľad plnenia prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ, interpelácie poslancov.
4. Návrh VZN č. 55/2018 o určení výšky dotácie pre MŠ – pedagogický asistent pre deti a ţiakov
so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2018.
6. Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na komunálne voľby v roku
2018.
7. Návrh Zmluvy o spolupráci pri realizácii investície a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
8. Rozpočtové opatrenie obce Bohdanovce nad Trnavou č. 6 /2018 a Rozpočtové opatrenie ZŠ
s MŠ č. 4/2018.
9. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky ZŠ s MŠ.
10. Zápisnice zo zasadnutí komisií pri OZ.
11. Aktuálne informácie obce, rôzne.
12. Diskusia.
13. Uznesenia OZ.
14. Záver rokovania OZ
Ad. 1. Starosta obce privítal prítomných poslancov a hostí zasadnutia na netradičnom
pondelkovom stretnutí a oboznámil ich s programom rokovania, ktorý v bode 8. doplnil o Rozpočtové
opatrenie ZŠ s MŠ č. 4/2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnený program rokovania so
zmenou pomerom hlasov: 6 – za, 0 – proti, 0 – zdrţal sa.
Ad.2. Starosta obce navrhol zloţenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. Do návrhovej komisie
boli navrhnutí Helena Kočiská a Peter Mračka. Návrhová komisia bola schválená pomerom hlasov: 4 –
za, 0 – proti, 2 – zdrţal sa.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí Oľga Jakubcová a Dušan Horváth . Overovatelia zápisnice boli
schválení pomerom hlasov: 4 – za, 0 – proti, 2 – zdrţal sa.
Zapisovateľka: Ing. Elena Marešová
Ad.3. Starosta obce pripomenul poslancom ich posledné stretnutia a podrobne informoval o všetkých
uzneseniach, na ktorých sa poslanci uzniesli dňa 25.5.2018 a 8.6.2018, pričom skonštatoval, ţe všetky
prijaté uznesenia sú buď splnené alebo v štádiu plnenia.
Na zasadnutie sa dostavil Mgr. Juraj Janček, PhD.
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V rámci poslaneckých interpelácií sa nik z prítomných nedotazoval.
Ad.4. Starosta obce sa vrátil k téme, o ktorej sa hovorilo na predchádzajúcom rokovaní OZ a to návrh
VZN č. 55/2018 o určení výšky dotácie pre MŠ – pedagogický asistent pre deti a ţiakov so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami. K téme sa otvorila diskusia v rámci ktorej vystúpila aj riaditeľka ZŠ
s MŠ Mgr. Jana Pullmannová, ktorá poslaneckému zboru vysvetlila, ţe moţnosťou získania
pedagogického asistenta pre materskú školu z dôvodu špeciálnych výchovných potrieb dieťaťa sa
čiastočne odbremení úloha učiteliek, ţe detí so špeciálnymi potrebami pribúda a je dobré, aby obec bola
na takúto situáciu pripravená. Starosta obce potvrdil, ţe situáciu je treba riešiť a úlohou zriaďovateľa je
urobiť všetko pre to, zo strany obce, aby bol dieťaťu pobyt v materskej škole umoţnený. Poslankyňa
Helena Kočiská – ako zamestnanec materskej školy, argumentovala tým, ţe dieťa potrebuje špeciálne
podmienky, ktoré nie sú schopní zabezpečiť. Nedodrţaním trojpätinovej väčšiny hlasov prítomných
poslancov pri hlasovaní poslaneckého zboru sa uznesenie č. 30/2018 neschválilo.
Ad.5. Materiál Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2018 bol poslancom
zaslaný vopred. Hlavná kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková svoju účasť ospravedlnila. Starosta
obce vyzval poslancov, aby sa k materiálu vyjadrili – nik z nich nemal pripomienky.
Ad.6. V súvislosti s blíţiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy bolo úlohou poslaneckého zboru určiť
počet poslancov OZ a rozsah výkonu funkcie starostu obce. Poslanci tak urobili schválením uznesení č.
32/2018 a č. 33/2018.
Ad.7. Starosta obce oboznámil poslancov o návrhu Zmluvy o spolupráci pri realizácii investície
a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Zmluvou o spolupráci s akciovou spoločnosťou TAVOS ide
o spoločnú snahu obce a TAVOSU dobudovať kanalizáciu v obci – konkrétne stoku A5 a A7. Poslanci
podporili túto snahu schválením uznesenia č. 34/2018.
V rámci tohto bodu programu sa prerokovala i téma uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi
predávajúcim, obcou Bohdanovce nad Trnavou a kupujúcim, Petrom Horváthom s manţelkou Monikou
Horváthovou. Ide o predaj časti nehnuteľnosti z pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 273. Poslanci
schválili uzatvorenie zmluvy uznesením č. 35/2018.
Ad.8. Rozpočtové opatrenie obce č. 6/2018 bolo zaslané poslancom v materiáloch vopred. Išlo z veľkej
časti o úpravu rozpočtu z dôvodu nezískania dotácie na rozšírenie kamerového systému obce. K
rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ č.4/2018 sa vyjadrila riaditeľka ZŠ s MŠ, ktorá vysvetlila poslancom,
ţe ide o úpravu rozpočtu z dôvodu uskutočnenia presunov medzi jednotlivými poloţkami navzájom
podľa skutočného čerpania. K téme rozpočtových opatrení obce č. 6/2018 a ZŠ s MŠ č. 4/2018 nemal nik
z prítomných pripomienky.
Na zasadnutie sa dostavila Mgr. Alena Winterová.
Ad.9. Starosta obce informoval o začatí výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ.
Do výberového konania sa prihlásili dve uchádzačky. Zriaďovateľ odovzdal zatvorené obálky predsedovi
rady školy Mgr. Jurajovi Jančekovi, Phd., ktorý ich preskúmal po formálnej aj obsahovej stránke a spolu
so zástupcami rady školy prevzal na bliţšie hodnotenie. Predseda rady školy zároveň oznámil, ţe
výberové konanie sa uskutoční dňa 10.7.2018 o 14.00 hod.
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Ad.10. Materiály k tomuto bodu programu mali poslanci k dispozícii na preštudovanie okrem
zápisnice zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov zo dňa 25.06.2018, ktorá zasadala z dôvodu preskúmania majetkového priznania
novozvolenej hlavnej kontrolórky obce. Predseda komisie Mgr. Juraj Janček, PhD. prečítal prítomným
záver komisie, ktorý poslanci vzali na vedomie. K danej téme nemal nik z prítomných pripomienky.
Ad.11. Starosta obce podrobne rozobral všetky témy, o ktorých nehovoril počas rokovania a ktoré vzali
poslanci OZ na vedomie.
Ad. 12. Do diskusie sa zapojili:
Mgr. Janček, PhD. – sa informoval na ohradenú plochu pri bytových domoch, ktorú nemôţu
nájomníci uţívať,
starosta obce mu vysvetlil, ţe bude preberať celú záleţitosť spolu s komisiou výstavby,
regionálneho rozvoja a ochrany ŢP, ktorá nemohla z dôvodu dovoleniek situáciu posúdiť,
p. Bočko – informoval sa na odstránenie ţeleznej konštrukcie, ktorá je uloţená na verejnom
priestranstve v lokalite Panšula,
starosta obce oboznámil poslancov, ţe majiteľ konštrukcie bol uţ upozornený, aby ju odstránil,
obec zvaţuje vyuţiť toto priestranstvo na parkovacie miesta,
p. Jakubcová – sa zaujímala o dodávku kompostérov pre záujemcov,
starosta obce vysvetlil, ţe záleţitosť je v procese nadobúdania a občania budú oboznámení so
situáciu včas.
Ad. 13. Poslanci schvaľovali uznesenia počas ich prerokovávania v priebehu zasadnutia OZ.
Ad.14. Starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom.

Bohdanovce nad Trnavou, 25.06.2018.
Zapísala: Ing. Elena Marešová
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