Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach nad Trnavou
konaného dňa 30. apríla 2021.
_________________________________________________________________________________
Prítomní poslanci: Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, JUDr. Andrej Adamec,
Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Boris Janto, Ing. Mgr. Michal Šarvaic -8
Ospravedlnení poslanci: Ing. Ľuboslav Kumančík – 1
Návrh programu rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu rokovania.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, interpelácie
poslancov.
Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
Návrh VZN obce Bohdanovce nad Trnavou č. 69/2021, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná
časť ÚPN – O Bohdanovce nad Trnavou.
Návrh PHSR obce Bohdanovce nad Trnavou na roky 2021 – 2027.
Prevod vlastníctva majetku obce (Ing. Renáta Spálová) spôsobom hodným osobitného
zreteľa.
Aktualizácia prílohy č. 1 k VZN obce Bohdanovce nad Trnavou č. 67/2020 o určení názvu
ulíc na území obce.
Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2021 a č. 3/2021.
Návrh na zabezpečenie audio nahrávania zasadnutí OZ, jeho prenos a zverejňovanie.
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Bohdanovce nad Trnavou k 31.12.2020.
Návrh nájomnej zmluvy o uţívaní poľovných pozemkov vo vlastníctve obce.
Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov verejného funkcionára.
Návrh zápisu kronikárky do kroniky obce za rok 2020.
Zápisnice zo zasadnutí komisií pri OZ.
Aktuálne informácie obce, ţiadosti a rôzne.
Diskusia.
Ukončenie zasadnutia OZ, záver.

Ad.1. Starosta obce privítal prítomných poslancov a hostí a oboznámil ich s návrhom programu
zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia uznesením č.12/2021.
Ad.2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Tomáš Doboš a Ing. Mgr. Michal Šarvaic. Návrhová
komisia bola schválená pomerom hlasov: 6 – za, 0 – proti, 2 – zdrţal sa.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí Ivan Bočko a Boris Janto. Overovatelia zápisnice boli
schválení pomerom hlasov: 7 – za, 0 – proti, 1 – zdrţal sa.
Zapisovateľka: Ing. Elena Marešová.
Ad.3. Starosta obce sa vrátil k predchádzajúcemu zasadnutiu OZ a skonštatoval, ţe všetky prijaté uznesenia
vstúpili do platnosti a boli zrealizované alebo sú v štádiu plnenia.
Interpelácie nevyuţil ţiadny z poslancov.
Ad.4. K bodu pripomienky a dopyty obyvateľov obce boli vznesené dopyty Ing. Martina Škulca, ktoré podal
v zmysle zákona č. 211/2020 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:
- Aká bola vyplatená odmena aj s odvodmi hlavnej kontrolórke obce za rok 2020? – na dotaz
odpovedala ekonómka obce Beáta Izakovičová – odmeny boli vyplatené na základe uznesenia č.
63/2020, schváleného dňa 4.12.2020, v znení: „OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní
schvaľuje podľa zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov §18c odst.5 hlavnému
kontrolórovi ročnú odmenu vo výške 30% z ročného platu hlavného kontrolóra za rok 2020“ , pričom
úväzok hlavnej kontrolórky obce je 0,3%.
- Na základe čoho alebo akých zákonov ste označili účasť občanov na zasadnutí OZ dňa 26.2.2021 za
nezákonnú? - na dotaz odpovedal starosta obce Miroslav Sučák – na zasadnutí OZ dňa 26.2.2021 boli
prítomní dvaja občania oboznámení s tým, ţe platí núdzový stav a teda aj zákaz vychádzania
a z dôvodu pandemickej situácie ostanú na zasadnutí len na vlastné riziko a spýtal sa ich osobne v akej
veci prišli. Vec občianky Mgr. Fagovej bola odstúpená aţ na nasledujúce zasadnutie OZ, odišla ihneď
po tomto zistení. Bc. Kovárová ostala na zasadnutí a cez prestávku odišla tieţ.
- Z akého dôvodu od 1.5.2021 v čase vegetácie nie je možné na zberný dvor vyvážať konáre
a haluzoviny? – na dotaz odpovedal starosta obce Miroslav Sučák – dôvod, prečo sa na zberný dvor
nemôţu nosiť haluzoviny v tomto období má dve roviny – prvá je tá, ţe v čase vegetácie sa nesmú
vykonávať veľké orezy stromov a kríkov čo vedia všetci záhradkári, povolený výrub stromov dokonca
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končí uţ 31.3., druhá rovina zahŕňa rokmi nadobudnutú skúsenosť, ţe v čase od od 1.5. vykonávajú
zamestnanci obce, zodpovední za údrţbu, prácu na kosení verejného priestranstva a iné práce, ktoré sa
beţne v obci vyskytnú počas letnej sezóny, dlhodobé ukladanie haluzovín na zbernom dvore zaberá
miesto, v teplých mesiacoch môţe prísť k samovznieteniu takto uloţených drevín ( k čomu takmer uţ
raz prišlo), zároveň sa v čase sucha drevo vysuší tak, ţe ho nie je moţné následne drviť.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancom aj s ostatnými ţiadosťami Ing. Škulca, na ktoré
odpovie obec v termíne a spôsobom určeným v ţiadostiach.
Prítomní občania vzniesli dopyty týkajúce sa otvorenia 3. oddelenia ŠKD pri ZŠ v obci. Na túto tému
vznikla diskusia, ktorej konečný výsledok poslanci schválili uznesením č. 25/2021.
Ad.5. Téma ÚPN-O a Zmena č. 5/2020 bola prerokovaná na viacerých stretnutiach poslancov, schválili ju
uznesením č. 13/2021 a č. 14/2021.
Ad.6. Materiál PHSR obce Bohdanovce nad Trnavou na roky 2021 - 2027 bol poslancom OZ zaslaný
elektronicky, téma bola viackrát prediskutovaná, poslanci ho schválili uznesením č. 15/2021.
Ad.7. K prevodu vlastníctva majetku obce (Ing. Renáta Spálová) spôsobom hodným osobitného
zreteľa sa vyjadril predseda Komisie pre výstavbu, regionálny rozvoj a ŢP Ing. Dušek. Komisia
prerokovala túto ţiadosť a odporučila jej schválenie. Vzhľadom na to, ţe pozemok nie je moţné
vyuţiť inak ako ho odpredať, Ing. Dušek navrhol najniţšiu sadzbu 45,-€/m2 a spôsob prevodu bol
schválený uznesením č. 16/2021.
Ad.8. K téme zmeny názvu ulice na Panšule sa vyjadrili viacerí poslanci a Mgr. Fagová, ktorá zastupovala
občanov bývajúcich v danej lokalite, ktorí s názvom ulice nesúhlasili. Návrh na vypracovanie nového
VZN o určení názvu ulíc neprešiel a uznesenie č. 17/2021 nebolo schválené.
Ad.9. Ekonómka obce Beáta Izakovičová oboznámila prítomných s návrhmi rozpočtových opatrení.
Rozpočtové opatrenie obce č. 3/2021 poslanci schválili uznesením č. 18/2021 a Rozpočtové
opatrenie obce č. 2/2021 vzali na vedomie uznesením č. 26/2021.
Ad.10. Na tému zverejňovania audio nahrávok zo zasadnutia OZ mali poslanci rôzne názory. Schvaľovanie
uznesenia č. 19/2021 vyhlásili za zmätočné uznesením č. 20/2021. Po dlhej diskusii sa dohodli, ţe
celú problematiku je treba dôkladne prediskutovať na pracovnom stretnutí.
Ad.11. Materiál - Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Bohdanovce nad
Trnavou k 31.12.2020 bola poslancom zaslaná na naštudovanie vopred. Nik z prítomných nemal
k materiálu ţiadne pripomienky a poslanci ho vzali na vedomie uznesením č. 26/2021.
Ad.12. Návrh nájomnej zmluvy o užívaní poľovných pozemkov vo vlastníctve obce bol
poslancom predloţený v materiáloch, poslanci zmluvu schválili uznesením č. 21/2021.
Ad.13. Komisia na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku na svojom zasadnutí 29.4.2021
preskúmala majetkové priznania verejných funkcionárov v obci a zistila, ţe sú v súlade so
zákonom č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
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. Informáciu vzali poslanci
na vedomie uznesením č. 26/2021.
Ad.14. Návrh zápisu kronikárky do kroniky obce za rok 2020 bol zaslaný poslancom v materiáloch
– nik z prítomných nemal k nemu pripomienky. Poslanci zápis do kroniky schválili
uznesením č. 22/2021.
Ad.15. Starosta obce oboznámil poslancov so zasadnutiami jednotlivých komisií, zápisnice boli poslancom
zaslané v materiáloch, okrem zápisníc zo zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu
a verejného poriadku, ku ktorým sa vyjadril predseda komisie Ing. Doboš. Informáciu vzali poslanci
na vedomie uznesením č. 26/2021.
Ad.16. V tomto bode starosta obce informoval poslancov obce o všetkých ostatných skutočnostiach,
ktoré vzali poslanci na vedomie uznesením č. 26/2021.
Ad.17. Do diskusie sa zapojili:
- Ivan Bočko sa informoval na likvidáciu biologického odpadu z bytových domov,
- starosta obce vysvetlil, ţe z časti je zabezpečené kompostérmi a zostatok sa dorieši pripravovaným
zmluvným vzťahom so subjektom, ktoré bude zabezpečovať a vyváţať nádoby na biologický odpad,
- Boris Janto sa zaujímal o výsadbu stromov smerom na Potôčky a o moţnosť výberu druhov drevín,
ktoré tam budú vysadené,
- starosta obce mu vysvetlil, ţe pôjde o beţné dreviny, ktoré tradične rastú v našom zemepisnom pásme
s dôrazom na lipy, ktoré sú v našej obci historicky preferované,
- Ing. Tomáš Doboš bol oslovený občanmi obce, aby sa informoval na zrušenie posedenia pred
pohostinstvom, kde stoly zaberajú chodník a bránia tak v prechode občanov, ktorí musia vychádzať na
cestu alebo kľučkovať pomedzi parkujúce autá,
- stanovisko k téme vysloví starosta obce po konzultácie s príslušnými pracovnými komisiami.
Ad.18. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
Zapísala: Ing. Elena Marešová

Bohdanovce nad Trnavou, 30.4.2021
2

3

