Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach nad Trnavou
konaného dňa 03. decembra 2018.
_________________________________________________________________________________

Prítomní poslanci: JUDr. Andrej Adamec, Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Boris
Janto, Ing. Ľuboslav Kumančík, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing., Mgr. Michal Šarvaic.
Program rokovania:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia OZ (hymna SR).
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb poslancov do OZ a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného OZ (predseda miestnej
volebnej komisie).
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ.
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
5. Vystúpenie starostu obce.
6. Zriadenie komisií pri OZ, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
7. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OZ v prípadoch
podľa §12 ods. 2,3,5 a 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
8. Plat starostu.
9. Ustanovenie zástupcu starostu obce.
10. Schválenie sobášiaceho a zástupcu sobášiaceho.
11. Harmonogram zasadnutí OZ v roku 2019.
12. Diskusia.
13. Uznesenia.
14. Záver.
Ad. 1.
1.a) starosta obce, po uctení si hymny SR, privítal prítomných poslancov, hostí a občanov obce
Bohdanovce nad Trnavou,
1.b) za overovateľov zápisnice boli uznesením č. 4 schválení Ing. Tomáš Doboš a p. Mračka, za
zapisovateľa bola určená Ing. Marešová,
1.c) predsedníčka MVK p. Kolarovičová oznámila prítomným výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce a odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce
a novozvoleným poslancom OZ,
1.d) starosta obce Miroslav Sučák zloţil sľub a prevzal insígnie,
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1.e) novozvolení poslanci OZ zloţili sľub.
Ad. 2. Obecné zastupiteľstvo schválilo program ustanovujúceho zasadnutia OZ uznesením č. 1.
Ad.3. Do mandátovej komisie boli navrhnutí: Ivan Bočko, Boris Janto a Mgr., Ing. Michal Šarvaic.
Starosta obce oboznámil mandátovú komisiu s jej úlohou na zasadnutí. Mandátová komisia bola
schválená uznesením č. 2.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Ľuboš Dušek a JUDr. Andrej Adamec. Návrhová komisia
bola schválená uznesením č. 3.
Ad.4. Mandátová komisia overila doklady o zloţení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených
poslancov, preskúmala čestné vyhlásenia o nezlučiteľnosti s funkciou starostu obce a poslancov OZ
a o výsledku svojich zistení predloţila ustanovujúcemu zasadnutiu správu, ktorú prečítal Ivan Bočko.
Poslanci vzali predloţenú správu mandátovej komisie na vedomie uznesením č. 5.
Ad.5. Starosta obce predniesol prítomným slávnostný prejav, v ktorom poďakoval odchádzajúcemu
poslaneckému zboru a zároveň oboznámil nových poslancov s plánovanými aktivitami na volebné
obdobie 2018 – 2022 v tomto znení:
- dokončiť kanalizáciu v zmysle stavebného povolenia z roku 1998 (ulica Za humnami, ku
kostolu a menšie úseky), pripraviť realizáciu v nových lokalitách (ulica pri ihrisku, Kopcová
cesta, predĺţenie ulice Za humnami),
- rekonštrukcie MK a chodníkov po vybudovaní kanalizácie,
- realizácia prístavby MŠ,
- výstavba IS a infraštruktúry v nových lokalitách podľa finančných moţností,
- výstavba Materského centra pri budove KD,
- údrţba a rekonštrukcia obecných budov (KD, hasičská zbrojnica, areál TJ),
- starostlivosť o ŢP, výsadba vetrolamov v extraviláne obce,
- výstavba cyklotrasy Bohdanovce nad Trnavou – Špačince – Trnava,
- aktívna spolupráca so všetkými organizáciami v obci, Farským úradom a ZŠ s MŠ,
- doriešiť s obcou Šelpice bezpečné chodníky od ţelezničného priecestia,
- rozšíriť bezpečné chodníky pri ZŠ,
- revitalizácia parku pri KD a centra obce,
- zveľadiť detské ihriská a rozšíriť ich o fitnes prvky pre dospelých,
- starostlivosť o verejné plochy a odpočinkovú zónu,
- a mnohé iné.
Na tieto uvedené i ďalšie aktivity bude obec sledovať moţnosti získavania NFP z európskych
a štátnych fondov.
O presnom rozloţení aktivít v nasledujúcom volebnom období sa bude rozhodovať
v poslaneckom zbore OZ a nebudú sa klásť medze novým návrhom, ktoré budú slúţiť v prospech
našich občanov.
V samom závere vyzval starosta obce našich starousadlíkov, aby zvlášť vnímali našich nových
občanov, ktorí si vybrali túto obec na trvalé bývanie. Poţiadal ich, aby neboli voči novým
občanom ľahostajní a pomohli sa im včleniť do súčasnej komunity, aby tu mohli preţiť pekný
ţivot umocnený znášanlivosťou voči sebe navzájom.
Poslanci vzali toto vystúpenie na vedomie uznesením č. 6.
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Ad.6. Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so zriadením komisií, ktoré budú pracovať pri
OZ a to:
- Komisia pre ekonomiku, financie a bytovú politiku,
- Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany ţivotného prostredia,
- Komisia školstva, mládeţe, sociálnych vecí, kultúry a športu,
- Komisia na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku.
Poslanci OZ jednohlasne schválili zriadenie, náplne a predsedov a členov jednotlivých komisií
uzneseniami č. 7,8, 9 a 10.
Ad.7. Starosta obce poveril poslanca Ing. Ľuboša Dušeka, aby viedol a zvolával zasadnutie OZ
v prípadoch podľa §12 ods. 2,3,5 a 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Poverenie poslanci schválili - uznesenie č. 11.
Ad.8. V súlade s § 11 ods. 4. písm. i zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a § 4 ods.2. zák. č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest poslanci
OZ schválili starostovi obce zvýšenie minimálneho mesačného platu o 57% – uznesenie č. 12.
Ad.9. Starosta obce oznámil poslancom OZ, ţe poveruje Ivana Bočku svojím zastupovaním v zmysle
§ 13 b., ods.1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov –
uznesenie č. 13.
Ad.10. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili uznesením č. 14 ako sobášiaceho Miroslava
Sučáka a uznesením č. 15 Ivana Bočku ako zástupcu sobášiaceho.
Ad.11. Starosta obce navrhol harmonogram stretnutí OZ pre rok 2019. Poslanci navrhnutý
harmonogram schválili uznesením č. 16.
Ad.12. Starosta obce vyzval prítomných do nadchádzajúcej diskusie. Nik z prítomných poslancov
a ani z prítomných občanov sa do diskusie neprihlásil.
Ad.13. Všetky uznesenia sa schvaľovali počas rokovania.
Ad.14. Starosta obce poďakoval všetkým poslancom a prítomným občanom.

Bohdanovce nad Trnavou, 03.12.2018.
Zapísala: Ing. Elena Marešová
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