Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach nad Trnavou
konaného dňa 08. novembra 2018.
_________________________________________________________________________________
Prítomní poslanci: Mgr. Peter Novák, Oľga Jakubcová, Helena Kočiská, Ivan Bočko,
Dušan Horváth, Peter Mračka, Bc. Božena Ryšková, Mgr. Juraj Janček, PhD.
Ospravedlnení:
Mgr. Alena Winterová
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Prehľad plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, interpelácie poslancov.
4. Rozpočet ZŠ s MŠ a Obce Bohdanovce nad Trnavou na rok 2019, 2020 a 2021 a Stanovisko
hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtov.
5. Rozpočtové opatrenia obce Bohdanovce nad Trnavou č. 10/2018 a č. 11/2018, Rozpočtové
opatrenie ZŠ s MŠ č. 6/2018 a Rozpočtový harmonogram obce na rok 2019.
6. Prevod vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (p. Marcelová).
7. Aktualizácia prílohy č. 1 k VZN č. 53/2017 o financovaní školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bohdanovce nad Trnavou.
8. Správa ZŠ s MŠ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
a školského zariadenia za šk. rok 2017/2018 a Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ v šk.
roku 2018/2019.
9. Urbanistická štúdia IBV „Za humnami“.
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bohdanovce nad Trnavou na 1. polrok 2019.
11. ZOMOT – žiadosť o dotáciu na vybudovanie cyklotrasy a na Envirovzdelávanie pre ZOMOT.
12. Zápisnice zo zasadnutí komisií pri OZ.
13. Aktuálne informácie obce, rôzne.
14. Diskusia.
15. Uznesenia OZ.
16. Záver rokovania OZ.
Ad. 1. Starosta obce privítal prítomných poslancov a hostí zasadnutia a oboznámil ich s programom
rokovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania pomerom hlasov: 7 – za, 0 – proti, 0 –
zdržal sa.
Ad.2. Starosta obce navrhol zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. Do návrhovej komisie
boli navrhnutí Mgr. Juraj Janček, PhD. a Mgr. Peter Novák. Návrhová komisia bola schválená pomerom
hlasov: 5 – za, 0 – proti, 2 – zdržal sa.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí Helena Kočiská a Bc. Božena Ryšková. Overovatelia zápisnice
boli schválení pomerom hlasov: 5 – za, 0 – proti, 2 – zdržal sa.
Zapisovateľka: Ing. Elena Marešová.
Na rokovanie sa dostavil p. Ivan Bočko.
Ad.3. Starosta obce pripomenul poslancom ich posledné stretnutie a podrobne informoval o všetkých
uzneseniach, na ktorých sa poslanci uzniesli na predchádzajúcom zasadnutí, pričom skonštatoval, že
všetky prijaté uznesenia sú buď splnené alebo v štádiu plnenia. V rámci poslaneckých interpelácií sa
žiadny poslanec neozval.
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Ad.4. Návrhy rozpočtov ZŚ s MŠ a obce Bohdanovce nad Trnavou boli predmetom rokovania na
predchádzajúcom zasadnutí OZ. Ekonómka obce p. Izakovičová v skratke pripomenula, že rozpočet obce
Bohdanovce nad Trnavou na rok 2019 je vypracovaný ako prebytkový. Starosta obce vysvetlil
poslancom, že schválenie týchto dokumentov nepripraví nový poslanecký zbor o možnosť zabezpečenia
si vlastných úloh, pretože ho môžu formou rozpočtových opatrení meniť podľa potreby. Poslanci nemali
k danému materiálu žiadne pripomienky. Hlavná kontrolórka obce PhDr. Opáleková predniesla svoje
stanovisko k návrhom rozpočtov s konštatovaním, že oba návrhy zohľadňujú všetky potrebné zákonné
normy a lehoty a odporúča ich OZ na schválenie. Návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021zobralo OZ na
vedomie.
Ad.5. S materiálom návrhov rozpočtových opatrení obce a ZŠ s MŠ sa mali možnosť poslanci
oboznámiť vopred. P. Izakovičová im vysvetlila, že v rozpočtovom opatrení obce č. 10 ide len
o menšie úpravy, ktoré sú v kompetencii starostu obce a poslanci ho berú na vedomie. Rozpočtové
opatrenie obce č. 11 sa robí z dôvodu prijatia prostriedkov zo štátneho rozpočtu, rozhodnutia firmy
TAVOS, a.s. pokračovať v budovaní kanalizácie, realizácie domových prípojok ku kanalizácii
a podielaní sa na výsadbe vetrolamu. K rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ č. 6 sa vyjadrila riaditeľka
ZŠ s MŠ Mgr. Plaštiaková. Oba dokumenty boli poslancami OZ schválené.
P. Izakovičová vysvetlila poslancom úlohu Rozpočtového harmonogramu v celom rozpočtovom
procese obce. Nik z prítomných poslancov nemal pripomienky, dokument bol schválený uznesením.
Ad.6. Starosta obce na predchádzajúcich zasadnutiach OZ oboznámil poslancov s témou prevodu majetku
obce z dôvodu osobitného zreteľa a s procesom, ktorý tento úkon sprevádza. Po predchádzajúcom
schválení zámeru poslanci odsúhlasili aj samotný prevod vlastníctva majetku uznesením.
Ad.7. Každoročne schvaľuje OZ Dodatok k VZN č. 53/2017 o financovaní MŠ a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bohdanovce nad Trnavou, na základe ktorého im je poskytnutá
dotácia z rozpočtu obce. Poslanci návrh dodatku schválili uznesením.
Ad.8. Správu ZŠ s MŠ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
a školského zariadenia za šk. rok 2017/2018 vypracovala predchádzajúca riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr.
Pullmannová a vyjadrila sa k nej, ako aj k Plánu kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ v šk. roku
2018/2019, novo menovaná riaditeľka Mgr. Plaštiaková. Poslanci k prednesenému materiálu nemali
pripomienky.
Ad.9. Starosta obce oboznámil prítomných s vypracovaním Urbanistickej štúdie IBV „Za humnami“. Ide
o prvostupňový projekt bez podrobností, ktorý má za úlohu oboznámiť dotknuté osoby so zámerom obce.
Dotknuté osoby budú mať možnosť vyjadriť sa k tejto téme o ktorej sa diskutuje už dlhšiu dobu a ktorú
bude riešiť nasledujúce OZ. Materiál je vypracovaný citlivo, s ohľadom na potreby majiteľov pozemkov,
čo sa stretlo medzi prítomnými s kladnou odozvou.
Ad.10. Každého pol roka schvaľujú poslanci Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Bohdanovce nad Trnavou. Hlavná kontrolórka PhDr. Zlatica Opáleková ich oboznámila s novými
úlohami, ktoré so sebou priniesla novelizácia zákona č. 369 a ktoré boli do plánu kontrolnej činnosti
zapracované.
Ad.11. Starosta obce podal poslancom vysvetlenie k navrhovaným uzneseniam týkajúcich sa spolupráce
v rámci združenia ZOMOT, ktoré podáva žiadosť o dotáciu na vybudovanie cyklotrasy (etapa
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Bohdanovce nad Trnavou – Špačince – Trnava) a na Environmentálne vzdelávanie. Téma budovania
cyklotrasy vzbudila v prítomných záujem a rozprúdila sa diskusia, v ktorej starosta obce vysvetlil dôvod
zrušenia členstva v združení TNC, ktorému nebolo predĺžené stavebné rozhodnutie na budovanie
cyklotrasy stavebným úradom, a následné vstúpenie do združenia ZOMOT, ktoré zastrešuje 15 obcí
v okolí mesta Trnava a ktoré sa zhostilo zaujať v k tejto téme rázne stanovisko a vynakladá nemalé úsilie
na uskutočnenie tak žiadaného projektu. Prediskutovanie tejto témy skončilo schválením oboch uznesení.
Ad. 12. Zápisnice z jednotlivých komisií pri OZ mali poslanci na preštudovanie zaslané v materiáloch,
nik z prítomných nemal k danej téme pripomienky. Starosta obce vyzdvihol prácu jednotlivých komisií,
pričom sa pristavil pri práci komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, ktorú zhodnotili vysoko
pozitívne a poďakoval predsedníčke komisie, a všetkým jej členom, za všetky akcie, ktoré za uplynulé
volebné obdobie pripravili pre občanov tejto obce.
Ad. 13. Informácie, ktoré predstavil starosta v tomto bode zobrali poslanci na vedomie.
Ad.14. Do diskusie sa zapojili:
- Mgr. Janček, PhD. sa informoval, v súvislosti s výzvou na deratizáciu škodcov, na situáciu
v okolí obecných nájomných bytov, ktoré ohrozujú rozmnožené hlodavce z rodinného domu,
v ktorom chovajú ošípané,
- starosta obce skonštatoval, že situáciu so zápachom a nedostatočnou hygienou už viackrát riešila
komisia verejného poriadku a neuspela a je načase ju riešiť prostredníctvom úradu verejného
zdravotníctva,
- p. Horváth sa informoval na počet ľudí, ktorí sú pripojení na miestnu kanalizáciu v obci,
- starosta mu vysvetlil, že prevádzkovateľom kanalizácie je firma TAVOS, a.s., ktorá situáciu
zabezpečuje vo vlastnej réžii, preverenie napojenosti možno cestou inšpekcie životného
prostredia,
- p. Škulec sa informoval na možnosť presunúť dobu otváracích hodín na zbernom dvore na
pozdejšie z dôvodu jeho nedostihnuteľnosti pre pracujúcich občanov,
- starosta obce vysvetlil, že v zimnom období je zberný dvor otvorený každú prvú sobotu v mesiaci
a každú stredu od 12.00 – 16.00 hod., skúsenosti z minulosti ukazujú, že takýto termín je
postačujúci,
- p. Škulec sa zaujímal o postoj obce k úprave okolia školy a o starostlivosť o novo vysadené
stromy,
- starosta obce ho ubezpečil, že obec je nápomocná ZŠ s MŠ pri všetkých prácach a pomáha aj
finančne, a že o novo vysadené stromy bude postarané aj v horúcich letných dňoch pravidelným
polievaním,
- p. Doboš sa zaujímal o tému neschválenia VZN, ktoré bolo navrhnuté z dôvodu poskytnutia
dotácie na mzdu asistenta na dieťa materskej školy a pre pedagogického asistenta pre deti
a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube na
rok 2018,
- starosta obce mu vysvetlil, že návrh VZN neschválil poslanecký zbor, opätovné prerokovanie je
možné po doručenej žiadosti v novozvolenom OZ.
Ad. 15. Poslanci schvaľovali uznesenia počas ich prerokovávania v priebehu zasadnutia OZ.
Ad.16. Starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom.
Bohdanovce nad Trnavou, 08.11.2018
Zapísala: Ing. Elena Marešová
3

4

