Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach nad Trnavou
konaného dňa 17. septembra 2021.
_________________________________________________________________________________
Prítomní poslanci: Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter
Mračka, Boris Janto, Ing. Mgr. Michal Šarvaic, JUDr. Andrej Adamec -8
Ospravedlnení poslanci: Ing. Ľuboslav Kumančík – 1
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. 70/2021
- o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka základnej školy ,
- o financovaní materskej školy a školských zariadení,
- o určení výšky príspevkov obce na režijné náklady v školskej jedálni,
- o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu,
- o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni.
6.
Rozpočtové opatrenie obce č. 5/2021 a č. 6/2021.
7.
Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 3/2021.
8.
Zmluvy s firmou TAVOS, a.s. o prevode vlastníckych práv k vodným stavbám.
9.
Aktuálne informácie obce v oblasti jej školstva.
10.
Zápisnice zo zasadnutí komisií pri OZ.
11.
Žiadosti a rôzne.
12.
Diskusia.
13.
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.39/2021.
Ad.2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Tomáš Doboš a Ing. Ľubomír Kvetan. Návrhová komisia bola
schválená pomerom hlasov: 6 – za, 0 – proti, 1 – zdržal sa.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí Boris Janto a Ing. Ľuboš Dušek. Overovatelia zápisnice boli
schválení pomerom hlasov: 7 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.
Zapisovateľka: Ing. Elena Marešová.
Ad.3. Starosta obce sa vrátil k predchádzajúcemu zasadnutiu OZ a skonštatoval, že všetky prijaté uznesenia
vstúpili do platnosti a boli zrealizované.
Interpelácie nevyužil žiadny z poslancov.
Ad.4. K bodu pripomienky a dopyty obyvateľov obce bol vznesený dopyt občianky obce Ing. Jany Smolíčkovej,
ktorá sa dotazovala na možnosť vyčlenenia finančných prostriedkov z rozpočtu obce na asistenta do MŠ
pre handikepované dieťa na školský rok 2022/2023. Starosta obce informoval prítomných, že táto
požiadavka s ním bola už prediskutovaná zo strany riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Lucie Plaštiakovej a požiadal
Ing. Janu Smolíčkovú o doručenie písomnej žiadosti, ktorá by zkonkretizovala jej požiadavku, aby ju bolo
možné zapracovať do návrhu rozpočtu na budúci rok.
Na rokovanie sa dostavil Ivan Bočko.
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o financovaní materskej školy a školských zariadení,
o určení výšky príspevkov obce na režijné náklady v školskej jedálni,
o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu,
o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni,bolo nutné aktualizovať na základe požiadavky ZŠ s MŠ, nik z prítomných
nemal k materiálu pripomienky. VZN č. 70/2021 poslanci schválili uznesením č. 40/2021.
K rozpočtovým opatreniam obce č. 5/2021 a č. 6/2021 sa vyjadrila ekonómka obce Beáta
Izakovičová, poslanci nemali k materiálom žiadne pripomienky. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021
vzali poslanci na vedomie uznesením č. 44/2021 a Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 schválili
uznesením č. 41/2021.
Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 3/2021 schválili poslanci uznesením č. 42/2021 bez
pripomienok.
Zmluvy s firmou TAVOS, a.s. o prevode vlastníckych práv k vodným stavbám poslanci schválili
uznesením č. 43/2021.
Starosta obce ospravedlnil Mgr. Luciu Plaštiakovú, riaditeľku ZŠ s MŠ, ktorá sa z dôvodu
karanténnych opatrení nemohla dostaviť na zasadnutie a prerokoval s poslancami témy týkajúce
sa informácií o:
otvorení ďalšieho oddelenia ŠKD a následnej žiadosti zaslanej obci Šelpice o prefinancovanie
časti mzdy vychovávateľky,
žiadosti zaslanej Mestu Trnava o zriadenie spoločného školského obvodu pre žiakov II. stupňa
ZŠ so ZŠ A. Kubinu v Trnave,
zabezpečení pokračovania školskej dochádzky detí v tomto šk. roku na iných školách po tom,
ako ukončili školskú dochádzku v Bohdanovciach nad Trnavou,
prístavbe MŠ, problémoch s uhrádzaním faktúr zo strany MIRRI SR a tým následne so
spomaľovaním stavby,
aktuálnom stravovaní žiakov v priestoroch jedálne OcÚ, prevážaní stravy a schválení dočasného
stravovania RÚVZ, všetky spomínané informácie vzali poslanci na vedomie uznesením č.

44/2021.
Ad.10. Komisie zriadené pri OZ zasadali a rokovali o témach, ktoré zaznamenali vo svojich zápisniciach
zaslaných vopred, poslanci sa bližšie k téme nevracali. Predseda komisie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu Ivan Bočko poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave akcie Bohdanovský
kotlík. Informáciu vzali poslanci na vedomie uznesením č. 44/2021.
Ad.11. Starosta obce spolu s poslancami prešli všetky témy, ktoré následne vzali poslanci na vedomie uznesením
č. 44/2021. Poslanci sa zastavili pri bode 14 a zhodli sa na tom, že treba dohodnúť ďalšiu expertízu na
posúdenie stavu lipy na námestí, aby sa o jej odstránení nerozhodlo skôr ako je nutné.
Ad.12. Do diskusie sa zapojili:
- Ivan Bočko sa informoval na možnosť obecného úradu likvidovať haluzoviny zo záhrad občanov z dôvodu
zákazu spaľovania tohto druhu odpadu,
- starosta obce ho oboznámil s tým, že pálenie záhradného odpadu je zakázané len v čase horúčav a sucha
v letnom období, kedy je vyhlásené riziko požiarov, v ostatných ročných obdobiach je povolené s tým, že
ľudia by mali spaľovať kontrolovane len suchý materiál a s ohľadom na poveternostnú situáciu
a neobmedzovať susedov. Zároveň ho informoval o tom, že obec nedisponuje takým personálnym
obsadením a ani technikou, aby mohla všetky požiadavky občanov na likvidáciu haluzovín riešiť vo
vlastnej réžii.
Ad.13. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapísala: Ing. Elena Marešová

Bohdanovce nad Trnavou, 17.09.2021
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