Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Bohdanovce nad Trnavou z 30. apríla 2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje:
Uznesenie č. 12/2021

Program rokovania /Návrh/:
1.
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu rokovania.
2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3.
Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, interpelácie
poslancov.
4.
Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
5.
Návrh VZN obce Bohdanovce nad Trnavou č. 69/2021, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná
časť ÚPN – O Bohdanovce nad Trnavou.
6.
Návrh PHSR obce Bohdanovce nad Trnavou na roky 2021 – 2027.
7.
Prevod vlastníctva majetku obce (Ing. Renáta Spálová) spôsobom hodným osobitného
zreteľa.
8.
Aktualizácia prílohy č. 1 k VZN obce Bohdanovce nad Trnavou č. 67/2020 o určení názvu
ulíc na území obce.
9.
Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2021 a č. 3/2021.
10.
Návrh na zabezpečenie audio nahrávania zasadnutí OZ, jeho prenos a zverejňovanie.
11.
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Bohdanovce nad Trnavou
k 31.12.2020.
12.
Návrh nájomnej zmluvy o uţívaní poľovných pozemkov vo vlastníctve obce.
13.
Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov verejného funkcionára.
14.
Návrh zápisu kronikárky do kroniky obce za rok 2020.
15.
Zápisnice zo zasadnutí komisií pri OZ.
16.
Aktuálne informácie obce, ţiadosti a rôzne.
17.
Diskusia.
18.
Ukončenie zasadnutia OZ, záver.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal
Šarvaic, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko, Boris Janto - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č. 13/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní:
1.
Berie na vedomie:
a)
správu o postupe obstarávania a prerokovávania ZMENY 5/2020 Územného plánu obce Bohdanovce nad
Trnavou (príloha č. 1)
b)
stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu ZMENY
5/2020 Územného plánu obce Bohdanovce nad Trnavou (príloha č. 2)
c)
zápisnicu z opätovného prerokovania zo dňa 04.03.2021 (príloha č. 3)
d)
stanovisko OÚ Trnava č.j. OU-TT-OVBPI-2021/011364-000 zo dňa 23.4.2021o preskúmaní návrhu
Zmeny 5/2020 Územného plánu obce Bohdanovce nad Trnavou (príloha č. 4).
2.
Schvaľuje:
a)
ZMENU 5/2020 Územného plánu obce Bohdanovce nad Trnavou
b)
výrok ku stanoviskám a pripomienkam uplatnených pri prerokovaní návrhu ZMENY 5/2020 Územného
plánu obce Bohdanovce nad Trnavou (príloha č. 5)
c)
VZN č. 69/2021, ktorým sa vyhlasujú zmeny záväznej časti Územného plánu obce Bohdanovce nad
Trnavou.
3.
Ukladá:
Obecnému úradu v Bohdanovciach nad Trnavou
a)
zabezpečiť zverejnenie VZN č. 69/2021.
Termín :
ihneď

b)

c)

d)

označiť textovú časť ZMENY 5/2020 Územného plánu obce Bohdanovce nad Trnavou, hlavné výkresy
a záväznú časť schvaľovacou doloţkou.
Termín :
do 35 dní
vyhotoviť o obsahu ZMENY 5/2020 Územného plánu obce Bohdanovce nad Trnavou registračný list
a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MV a RR SR.
Termín :
do 35 dní
zabezpečiť uloţenie ZMENY 5/2020 Územného plánu obce Bohdanovce nad Trnavou v obci, na
stavebnom úrade a na Okresnom úrade v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky.
Termín :
do 35 dní

Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal
Šarvaic, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko, Boris Janto - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č. 14/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje obstaranie následnej zmeny ÚPN-O
Bohdanovce nad Trnavou v zmysle pripomienky Ing. Boţeny Janecovej zo dňa 25.11.2020 k návrhu Zmeny
5b/2020 – lokalita B1 – Horný mlyn.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal
Šarvaic, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko, Boris Janto - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č. 15/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Bohdanovce nad Trnavou na roky 2021 – 2027.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal
Šarvaic, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko, Boris Janto - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č. 16/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní berie na vedomie ţiadosť Ing. Renáty Spálovej, rod.
Krajčovičová o odkúpenie nehnuteľného majetu obce Bohdanovce nad Trnavou a schvaľuje podľa § 9 ods.
2 písm. a) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., ako spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti
v k.ú. Bohdanovce nad Trnavou, parcelu registra „C“ KN č. 859/3 – ostatná plocha o výmere 33 m2, ktorá je
zapísaná na LV č. 900, Ing. Renáte Spálovej, rod. Krajčovičová, r.č........................., bytom......................, za
celkovú cenu 45,-€./m2, postup podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. –
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie: Predmetný pozemok t.č. vo vlastníctve obce je verejnosti neprístupný, obec ho nepotrebuje
k ţiadnym účelom a je v priamom dotyku s nehnuteľnosťou ţiadateľky. Ţiadosť bola prerokovaná
komisiou výstavby, regionálneho rozvoja a ŢP a tá odpredaj odporúča spôsobom, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal
Šarvaic, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko, Boris Janto - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č. 17/2021 - neschválené
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní súhlasí s vypracovaním nového VZN o určení názvu ulíc
na území obce Bohdanovce nad Trnavou.
Schválené počtom hlasov:
- za: Boris Janto – 1
- proti: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka,
Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko - 6
- zdržal sa: Mgr. Ing. Michal Šarvaic - 1

Uznesenie č.18/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Rozpočtové opatrenie obce Bohdanovce nad Trnavou č.
3/2021.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal
Šarvaic, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko, Boris Janto - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č. 19/2021 – vyhlásené za zmätočné
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje návrh poslanca OZ Ing. Tomáša Doboša na
zabezpečenie zverejnenia audio záznamov zo zasadnutí OZ počnúc zasadnutím OZ zo dňa .......
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Tomáš Doboš, Boris Janto - 3
- proti: Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka - 3
- zdržal sa: Mgr. , Ing. Šarvaic, Ivan Bočko, - 2

Uznesenie č.20/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní považuje hlasovanie o Uznesení č. 19/2021 za zmätočné.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal
Šarvaic, Ivan Bočko, Boris Janto - 7
- proti: 0
- zdržal sa: Ing. Tomáš Doboš - 1

Uznesenie č. 21/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní:
berie na vedomie ţiadosť PS Jarabica o nájom výkonu práva poľovníctva,
poveruje starostu obce na zatvorenie zmluvy o uţívaní poľovných pozemkov vo vlastníctve obce
Poľovníckou spoločnosťou Jarabica Bohdanovce nad Trnavou so sídlom v Bohdanovciach nad Trnavou
136, IČO 53297831,
- súhlasí so zastupovaním vlastníkov poľovných pozemkov, ktorí na to splnomocnili obec Bohdanovce nad
Trnavou, starostom obce.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal
Šarvaic, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko, Boris Janto - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č. 22/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje návrh zápisu kronikárky obce do Kroniky obce
za rok 2020.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal
Šarvaic, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko, Boris Janto - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č. 23/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje:

 predloţenie ŢoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia alejovej výsadby
v intraviláne obce Bohdanovce nad Trnavou“ (lipová alej ku kostolu) realizovaného v rámci
výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a
platným PHSR obce;
 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci;
 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške
1 300,- € – 5 % z oprávnených žiadaných prostriedkov;
 zabezpečenie financovania priṕ adných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce,

Schválené počtom hlasov:

-

za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal
Šarvaic, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko, Boris Janto - 8
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 24/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje:

 predloţenie ŢoNFP za účelom realizácie projektu „Výsadba vetrolamu v extraviláne obce
Bohdanovce nad Trnavou – spojnica Dolná Krupá-Potôčky“ realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a
platným PHSR obce;
 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami pomoci;
 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
4 800,- € – 5 % z oprávnených žiadaných prostriedkov;
 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal
Šarvaic, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko, Boris Janto - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č. 25/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní odporúča starostovi obce zvolať pracovné stretnutie
s poslancami OZ obce Šelpice vo veci zriadenia a financovania 3. oddelenia ŠKD pri ZŠ v Bohdanovciach
nad Trnavou od 1.9.2021.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal
Šarvaic, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko, Boris Janto - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č. 26/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, interpelácie poslancov OZ.
2. Pripomienky a dopyty občanov obce.
3. V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov Rozpočtové opatrenie obce Bohdanovce nad Trnavou č.2/2021.
4. Správu nezávislej audítorky Ing. Veroniky Tibenskej z auditu účtovnej závierky obce Bohdanovce nad
Trnavou k 31.12.2020.

5. Oznámenia funkcií, činností a majetkových pomerov starostu obce a vedúcich zamestnancov
obce podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. o majetkových priznaniach
vedúcich zamestnancov vykonávajúcich verejnú sluţbu v zmysle zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme za rok 2020 k 31. 3. 2021 a výrok komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na odovzdané Oznámenia v znení - „Komisia
potvrdzuje, ţe vyhodnotením majetkových priznaní bolo zistené, ţe majetkové pomery
nepresahujú súhrn platových pomerov a iných vyčíslených príjmov starostu obce a vedúcich
zamestnancov. Oznámenia sú v súlade zo zákonom“.
6.
7.
-

Zápisnice zo zasadnutí:
Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ŢP zo dňa 8.3.2021 a 7.4.2021,
Komisie verejného záujmu a verejného poriadku zo dňa 13.4.2021 a 29.4.2021.
ZOMOT zo XIV. Valného zhromaţdenia konaného dňa 30.3.2021.
Ţiadosti:
Š. Šimáka o prešetrenie susedských vzťahov,
M. Kozára o prešetrenie technického stavu susednej nehnuteľnosti,
Z. Pravňanskej o poskytnutie informácií a ich vyjadrenie na list obce,
M. Kovárovej o upozornenie občanov parkujúcej na verejnej zeleni,
M. Andraščíkovej a J. Andraščíka o odkúpenie obecného pozemku.

8. Aktuálnu informáciu o prebiehajúcom sčítaní SODB 2021.
9. Zápis Pandemického strediska pri KŠ v sídle TTSK a aktuálne informácie ochorenia na COVID 19
v obci.
10. Oznámenie TAVOS, a.s. o predĺţení lehoty generálneho pardonu zlegalizovania napojenia na vodovodné
a kanalizačné prípojky do 30. júna 2021.
11. Výzvu TAVOS, a.s. k splneniu záväzkov a oznámenie o uplatňovaní nárokov na zmluvné sankcie
u nepripojených nehnuteľností na kanalizáciu a prebiehajúcu korešpondenciu obce.
12. Oznámenie ZŠ s MŠ o počte zapísaných ţiakov do 1. ročníka na šk. rok 2021/2022, Oznámenie o počte
prihlásených detí do ŠKD na šk. rok 2021/2022, Ţiadosť o dotáciu na 3. oddelenie ŠKD od 1.9.2021,
Oznámenie o podávaní ţiadosti o prijatie detí do MŠ na šk. rok 2021/2022, Oznámenie o prerušení
vzdelávania v ZŠ s MŠ a Oznámenie o uznesení Rady školy pri ZŠ s MŠ.
13. Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, pozemkový a lesný odbor o vykonaní projektu pozemkových
úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v zriadenej záhradkárskej osade – Kapustnice
s právoplatnosťou dňa 17.12.2020 a odvolanie sa vlastníka voči nemu.
14. Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR na vydanie súhlasu na vykonanie podstatnej zmeny
štatútu Letiska Boleráz.
15. Podanú reklamáciu na stavbu „Účelová komunikácia“.
16. Ţiadosti obce podané o poskytnutie dotácií v roku 2021.
17. Prípravu a spracovanie projektovej dokumentácie na obnovu lipovej aleje ku kostolu a výsadbu drevín
vedľa poľnej cesty na Potôčky.
18. Uzatvorenú zmluvu o poskytnutí sluţby, Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou, s Ing. arch. Kristínou
Staněkovou.
19. Poverenie Okresného úradu Trnava, pozemkový a lesný odbor, na zabezpečenie ochrany poľovníctva
a starostlivosti o zver v poľnohospodárskom revíri Jarabica Bohdanovce nad Trnavou.
20. Verejné obstaranie na výber dodávateľa energíí (elektrická energia a zemný plyn) spoločnou cestou ZMO
– región JE Jaslovské Bohunice.
21. Aktuálnu informáciu o účinnosti zákona č. 146/2021 o cestnej premávke.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal
Šarvaic, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko, Boris Janto - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Overovatelia:
Ivan Bočko

_____________________________________

Boris Janto

____________________________________

Miroslav Sučák
starosta obce

V Bohdanovciach nad Trnavou 30.04.2021

