Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach nad Trnavou
konaného dňa 13. septembra 2018.
_________________________________________________________________________________
Prítomní poslanci: Mgr. Alena Winterová, Oľga Jakubcová, Helena Kočiská, Ivan Bočko,
Dušan Horváth, Peter Mračka, Bc. Boţena Ryšková,
Mgr. Juraj Janček, PhD.( od 18,30 hod.)
Ospravedlnení:
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 predchádzajúceho zasadnutia OZ, interpelácie poslancov.
4. Rozpočtové opatrenie obce Bohdanovce nad Trnavou č. 9/2018 a Rozpočtové opatrenie ZŠ
s MŠ č. 5/2018.
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole.
6. Zriadenie Spoločného obecného úradu, zmeny v organizácii úradu.
7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaţe na prenájom obecného pozemku.
8. Ţiadosť o prevod vlastníctva majetku obce.
9. Výsledok výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ v Bohdanovciach nad
Trnavou.
10. Návrh rozpočtu obce na rok 2019.
11. Rôzne, aktuálne informácie obce.
12. Diskusia.
13. Uznesenia.
14. 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 –
zdrţal sa.
Ad.2. Starosta obce navrhol zloţenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. Do návrhovej komisie
boli navrhnutí Peter Mračka a Helena Kočiská. Návrhová komisia bola schválená pomerom hlasov: 5 –
za, 0 – proti, 2 – zdrţal sa.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí Oľga Jakubcová a Bc. Boţena Ryšková. Overovatelia zápisnice
boli schválení pomerom hlasov: 6 – za, 0 – proti, 1 – zdrţal sa.
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Jurčová
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, ţe
všetky prijaté uznesenia sú buď splnené alebo v štádiu plnenia. V rámci poslaneckých interpelácií sa
ţiadny poslanec neozval.
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Ad.4. Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 5/2018 predniesla ekonómka školy p. Vranková. Poslanci vzali
opatrenie na vedomie bez pripomienok.
Rozpočtové opatrenie obce Bohdanovce nad Trnavou č. 9/2018 predniesla ekonómka obce p.
Izakovičová. Toto opatrenie taktieţ poslanci vzali na vedomie bez pripomienok.
Zároveň sa dostavil poslanec Juraj Janček.
Ad.5. Kontrolórka obce p. Opáleková prečítala správu o vykonanej finančnej kontrole v ZŠ s MŠ za I.
polrok 2017. Finančnou kontrolou boli zistené určité menšie nedostatky vo vedení pokladnice.
Kontrolórka obce navrhla opatrenia v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a audite.
Ad.6. Starosta obce informoval poslancov o zmene štatutárneho orgánu a organizačných zmenách
Spoločného obecného úradu. Miesto pôsobnosti SOU zostáva naďalej v budove Okresného úradu Trnava,
štatutárnym orgánom sa stáva od 1.1.2019 obec Trstín.
Ad.7. Starosta informoval o výsledku vyhlásenej verejnej obchodnej súťaţe na prenájom obecného
pozemku na záhradkárske účely.
Do stanoveného termínu bola obci doručená jedna ponuka, ktorú podala p. Katarína Bočková.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s predloţenou nájomnou zmluvou s dobou nájmu na dobu určitú 5
rokov.
Ad.8. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie podanú ţiadosť o odkúpenie obecného podielu
nehnuteľnosti a schválilo spôsob prevodu vlastníctva obecného podielu nehnuteľnosti z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Ad.9. Starosta obce oboznámil prítomných s výsledkom výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľky ZŠ s MŠ. Novou riaditeľkou sa stala Mgr. Lucia Plaštiaková s nástupom od 6.9.2018.
Ad.10. Návrh rozpočtu bol zaslaný poslancom v materiáloch vopred. Na zasadnutí sa diskutovalo
o skutočnosti, ţe je nutné v budúcom roku počítať s rozšírením kapacity jedálne, ktorá slúţi pre
stravovanie detí materskej školy a aj pre stravovanie ţiakov základnej školy a kapacitne je
nepostačujúca.
Ad.11. Starosta obce podal nasledovné aktuálne informácie :
- V termíne od 10-11/2018 sa budú realizovať tri časti kanalizácie:
o Ulica Tehelná,
o prekládka ČS 5 a dobudovanie cca 100m na Vŕšku,
o Stoka A5- od s.č. 212 po s.č. 218.
- V roku 2019 sa plánuje dokončenie obecnej kanalizácie v zmysle stavebného povolenia z roku
1995 vybudovaním poslednej vetvy- Stoky A7 smerom k cintorínu a ostatných menších častí.
- Prebieha prestavba poţiarnej zbrojnice.
- Občania môţu poţiadať o prenájom 700 litrových kompostérov.
- Bola uzavretá zmluva s POD na obnovu zelených častí.
- Bola uzavretá zmluva o NFP z Ministerstva pôdohospodárstva na výstavbu kanalizácie IBV
Mladý potok.
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Bola uzavretá zmluva o vzatí do prevádzky na vodovod IBV Horný mlyn a Za humnami, a na
kanalizáciu v ul. Ukušova a stoky A6.
Bola uzavretá zmluva na realizáciu verejného obstarávania na dodanie energií (elektrika, plyn).
Bolo začaté verejné obstarávanie na projekt Zelená infraštruktúra.
Verejným obstarávaním bol vysúťaţený dodávateľ neseného štiepkovača konárov.
Prebieha výzva na projekt s názvom: WIFI pre teba.
Dal na vedomie záznam z rokovaní ZOMOT.
Bola schválená nová kronikárka obce.
Informoval o ţiadosti občana o výrub dvoch vzrastlých briez. O výrube sa hlasovalo s výsledkom
6- proti výrubu, 2- za výrub.

Ad. 12. Do diskusie sa zapojili:
- Poslanec Horváth sa informoval, ako obec postupuje v udrţiavaní odvodňovacích rigolov,
konkrétne pri p. Fekonjovi. Starosta odpovedal, ţe touto problematikou sa bude zaoberať stavebná
komisia.
- Pán Škulec sa informoval, za akých podmienok sa bude vyuţívať novo zakúpený štiepkovač.
Starosta odpovedal, ţe štiepkovač je mobilný, drvenie drevnej hmoty tak môţe byť aj mimo areál
zberného dvora.
- Poslanec Bočko sa informoval, či je moţné zadováţiť kompostér aj k bytovým domom.
Ad. 13. Poslanci schvaľovali uznesenia počas ich prerokovávania v priebehu zasadnutia OZ.
Ad.14. Starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom.

Bohdanovce nad Trnavou, 13.9.2018
Zapísala: Mgr. Andrea Jurčová
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