Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach nad Trnavou
konaného dňa 13. apríla 2018.
_________________________________________________________________________________
Prítomní poslanci: Bc. Boţena Ryšková, Mária Hlbocká, Oľga Jakubcová, Helena Kočiská,
Mgr. Juraj Janček, PhD., Ivan Bočko, Peter Mračka.
Ospravedlnený: Mgr. Peter Novák, Monika Siantová.
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. Majetkovoprávne zmeny obecných nehnuteľností v podaných ţiadostiach v zmysle prevodu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
5. Vyhlásenie výberového konania na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce a riaditeľa ZŠ
s MŠ Bohdanovce nad Trnavou.
6. Rozpočtové opatrenie obce Bohdanovce nad Trnavou č. 2, 3 a 4/2018 a Rozpočtové opatrenie
ZŠ s MŠ č. 2/2018.
7. Návrh Zmluvy o zdruţení finančných prostriedkov č. 01/2018.
8. Plnenie Rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou v kalendárnom roku 2017.
9. Zápisnice zo zasadnutí komisií pri OZ.
10. Informácia o XXVIII. sneme ZMO JE Jaslovské Bohunice a Valnom zhromaţdení Zdruţenia
obcí mestskej oblasti Trnava.
11. Prerokovanie platu starostu obce.
12. Aktuálne informácie obce, rôzne.
13. Diskusia.
14. Uznesenia OZ.
15. Záver rokovania OZ.
Ad. 1. Starosta obce privítal prítomných poslancov a hostí zasadnutia a oboznámil ich s programom
rokovania. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania so zmenou pomerom hlasov: 7 – za, 0 –
proti, 0 – zdrţal sa.
Po schválení programu predniesol starosta obce doplňujúci návrh programu v bode č. 6, kde navrhol
rozšíriť bod o Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 2/2018. K navrhnutej zmene nemal nik z prítomných
pripomienky. Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnok programu 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 Helena Kočiská a Oľga Jakubcová. Návrhová komisia bola schválená pomerom hlasov: 5 –
za, 0 – proti, 2 – zdrţal sa.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí Mgr. Juraj Janček PhD. a Bc. Boţena Ryšková . Overovatelia
zápisnice boli schválení pomerom hlasov: 6 – za, 0 – proti, 1– zdrţal sa.
Zapisovateľka: Ing. Elena Marešová
Ad.3. Starosta obce pripomenul poslancom ich posledné stretnutie a podrobne informoval o všetkých
uzneseniach, na ktorých sa poslanci uzniesli na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 23.02.2018
a skonštatoval, ţe všetky prijaté uznesenia sa plnia. 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 na
odkúpenie 46 m2 obecného pozemku pred bytovým domom stavebníkom Mariánom Šinkom a jeho
manţelkou Ľubicou. Ide o vytvorenie 3-och parkovacích miest. Poslanci uzavreli túto tému schválením
uznesenia č. 10/2018.
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Na základe ţiadosti advokátskej kancelárie JUDr. Chrenku o vysporiadanie obecnej nehnuteľnosti, ktorú
uţíva rodina Jána Vranku, bol prednesený návrh spôsobu prevodu tejto nehnuteľnosti. Obecné
zastupiteľstvo návrh schválilo uznesením č. 11/2018.
Ad.5. Materiálom k vyhláseniu výberového konania na výkon funkcie hlavného kontrolóra/kontrolórky
obce boli poslanci OZ oboznámení. Starosta obce poţiadal poslancov, aby sa vyjadrili k navrhovaným
poţiadavkám na adeptov na túto funkciu. Nik z prítomných nemal pozmeňujúci návrh. Hlavná
kontrolórka obce ozrejmila termíny, ktoré je nutné v súvislosti s danou témou dodrţať. Poslanci sa
uzniesli uznesením č. 12/2018 na zvýšení úväzku hlavného kontrolóra obce na 0,30.
Výberové konanie na riaditeľku/riaditeľa ZŠ s MŠ má iný priebeh, voľby prebiehajú v réţii Rady školy,
ktorá oznámi výsledok volieb. Obec ako zriaďovateľ zverejní výberové konanie patričným spôsobom.
Ad.6. Rozpočtové opatrenie obce č.2 a 3/2018 sa urobili na základe malých úprav v rozpočte a poslanci
ich vzali na vedomie. Rozpočtové opatrenie obce č. 4/2018 sa navrhlo predovšetkým z dôvodu navýšenia
výdavkov a na vybudovanie vodovodu IBV Horný mlyn, kde sa práce na vybudovanie navýšili vplyvom
archeologického prieskumu, ktorý ich zároveň aj dočasne pozastavil. Bolo nutné rozbehnutú výstavbu
dotiahnuť na celej strane lokality, čo taktieţ prekročilo schválené finančné prostriedky v rozpočte obce.
P. Hlbocká ako predsedníčka komisie pre ekonomiku, financie a bytovú politiku oznámila, ţe komisia
k návrhom rozpočtových opatrení nezasadala z dôvodu vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce
v tejto oblasti a ktorá zároveň skontrolovala aj vyúčtovanie príspevkov TJ Elastik.
K Rozpočtovému opatreniu ZŠ s MŠ č. 2/2018 nemal nik z prítomných pripomienky.
Ad.7. O Zmluve o zdruţení finančných prostriedkov č. 01/2018sa rokovalo aj na predchádzajúcom
zasadnutí OZ, kde p. Hlbocká predniesla pripomienky. Starosta obce dal z tohto dôvodu zmluvu
vypracovať JUDr. Darine Kurňavovej. Ide o zmluvu, do ktorej občania vstupujú na báze dobrovoľnosti,
z dôvodu úţitku zo zhodnotenia vlastných nehnuteľností.
Poslanci o tomto bode programu hlasovali uznesením č. 16/2018 – p. Hlbocká sa ako účastníčka
zmluvného vzťahu hlasovania nezúčastnila.
Ad.8. K téme plnenia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ za rok 2017 sa poslanci vrátia na nadchádzajúcom
zasadnutí OZ, kde sa bude rokovať o Záverečnom účte obce. K zaslanému materiálu nemal nik
z prítomných pripomienky.
Ad.9. K zápisniciam komisií sa hovorilo len okrajovo:
- p. Kočiská informovala prítomných poslancov o pripravovanom jubilejnom ročníku Bh7 a iných
pripravovaných aktivitách, ako je upratovanie obce pri príleţitosti Dňa zeme, Stavanie mája, Deň
matiek, Deň detí atď.,
- Mgr. Janček PhD. v krátkosti ozrejmil riešený konflikt v lokalite Panšula,
- starosta obce informoval o pripravovanej kolaudácii zberného dvora, ktorá sa uskutoční
19.04.2018 a upozornil na nutnosť vypracovania nového prevádzkového poriadku, ktorý sa bude
prerokovávať na nasledujúcom OZ. Zároveň informoval o kaţdoročnom bezplatnom zbere
odpadu, ktorý sa uskutoční od 21.4.2018 v termíne dvoch týţdňov a o príprave zateplenia
reklamovanej časti telocvične ZŠ a pokládke asfaltových povrchov v uličke pri Sivákových a pri
potoku v oblasti RD Šrutekových.
Ad.10. Materiály k tomuto bodu programu mali poslanci k dispozícii na preštudovanie, nik z prítomných
nemal k tejto téme pripomienky.
Ad.11. Hlavná kontrolórka obce PhDr. Opáleková vysvetlila poslancom, ţe podľa novely zákona
o obecnom zriadení sa plat starostu obce uţ kaţdoročne neschvaľuje, navrhla však rokovanie o jeho
zvýšení z dôvodu ukončenia funkcie starostu v tomto funkčnom období. Rokovanie sa uskutočnilo tajným
hlasovaním a uznesením č. 17/2018.
Ad. 12. Starosta obce podrobne rozobral všetky témy, o ktorých ešte nehovoril počas rokovania a ktoré
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vzali poslanci OZ na vedomie. Pristavil sa pri témach:
prebieha verejné obstarávanie na zateplenie časti fasády MŠ a zároveň bola odoslaná ţiadosť
o dotáciu na tento projekt,
plán likvidácie lomu v Dechticiach je opäť v riešení,
budovanie optickej siete v obci – obec vstúpila do rokovania s dodávateľom z dôvodu
nespokojnosti občanov,
z dôvodu zmeny zákona o obecnom zriadení bude treba vypracovať nové Zásady odmeňovania
poslancov do najbliţšieho termínu rokovania OZ – o pomoc pri vypracovaní bola poţiadaná
PhDr. Opáleková,
do ZŠ bolo zapísaných 19 detí do prvého ročníka, 4 deti ţiadajú o odklad a v ich veci ešte nie je
rozhodnuté,
zápis detí do MŠ sa uskutoční v dňoch od 23.4.2018 do 30.04.2018,
akcia V Bohdánovcách pri pesničke zoţala veľký úspech, bola veľmi dobre zorganizovaná
a vysoko hodnotená všetkými zúčastnenými.
Ad. 13. Do diskusie sa zapojili:
Mgr. Janček, PhD. – poţiadal starostu obce o riešenie neprehľadnej situácie pred domom p.
Fekonju,
kde končí chodník pre chodcov a tí sú nútení prechádzať cez cestu priamo v kriţovatke,
starosta obce mu vysvetlil, ţe uvaţuje nad osadením osvetlenia v tejto časti, v zmysle projektu
by tam mal byť vyznačený prechod pre chodcov a prisľúbil, ţe sa týmto problémom bude
zaoberať komisia výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany ŢP,
p. Jakubcová – bola oslovená p. Martišovičovou hlavnou organizátorkou akcie V
Bohdánovcách pri pesničke, aby sa touto cestou poďakovala všetkým členom komisie školstva,
sociálnych vecí, kultúry a športu, ktorí pomáhali pri uskutočnení tejto akcie, Ing. Tomekovej a p.
Kolarovičovej za pomoc, úspešný priebeh a ochotu,
p. Marešová – bola oslovená obyvateľmi ţijúcimi pri potoku, aby upozornila na zlú moţnosť
odbočenia áut z tejto lokality na pravú stranu z dôvodu parkovania občanov pri kontajneroch
a tým zneprehľadnenia celej kriţovatky.
starosta obce poveril p. Mračku, aby preveril, ktorí z občanov v tejto časti parkujú a oslovil ich.
Ad. 14. Poslanci schvaľovali uznesenia počas ich prerokovávania v priebehu zasadnutia OZ.
Ad.15. Starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom.

Bohdanovce nad Trnavou, 13.04.2018.
Zapísala: Ing. Elena Marešová
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