Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach nad Trnavou
konaného dňa 04. decembra 2020.
_________________________________________________________________________________
Prítomní poslanci: Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Boris Janto, JUDr. Andrej
Adamec, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, 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 č. 68/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Bohdanovce nad Trnavou.
Aktualizácia prílohy č. 1 k VZN č. 53/2017 o financovaní MŠ a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bohdanovce nad Trnavou.
Prerokovanie návrhu Rozpočtu ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou na roky 2021, 2022
a 2023.
Prerokovanie návrhu Rozpočtu obce Bohdanovce nad Trnavou na roky 2021, 2022 a 2023.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhom Rozpočtu ZŠ s MŠ Bohdanovce nad
Trnavou na rok 2021 a Rozpočtu obce Bohdanovce nad Trnavou na rok 2021.
Schvaľovanie Rozpočtu obce Bohdanovce nad Trnavou na rok 2021.
Rozpočtový harmonogram obce Bohdanovce nad Trnavou na rok 2021.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bohdanovce nad Trnavou na 1.
polrok 2021.
Rozpočtové opatrenie obce Bohdanovce nad Trnavou č. 9/2020 a č. 10/2020.
Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou č. 4/2020.
Zápisnice zo zasadnutia komisií pri OZ, ostatné.
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. 55/2020.
Ad.2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí JUDr. Andrej Adamec a Ing. Ľubomír Kvetan. Návrhová komisia
bola schválená pomerom hlasov: 5 – za, 0 – proti, 2 – zdrţal sa.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí Boris Janto a Ivan Bočko. Overovatelia zápisnice boli schválení
pomerom hlasov: 7 – za, 0 – proti, 0 – 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. Na OcÚ prišli písomne dopyty Vlastimila Sýkoru, ktoré sú
v štádiu riešenia.
Ad.5. K návrhu VZN č. 68/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Bohdanovce nad Trnavou nebola vznesená občanmi, ani
poslancami OZ ţiadna pripomienka. Materiál bol prerokovaný vopred. Poslanci VZN č. 68/2020
schválili uznesením č. 56/2020.
Na rokovanie sa dostavil Ing. Tomáš Doboš.
Ad.6. Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Lucia Plaštiaková v spolupráci s ekonómkou obce vypracovala materiál,
ktorý zohľadňuje skutočný stav financovania MŠ v roku 2020 a aktualizuje ním podmienky
financovania, ktoré nastali počas tohto roku. Zároveň s hlasovaním o Prílohe č. 1 VZN č. 53/2017
na rok 2021 poslanci schvaľovali dodatkom aj aktualizáciu Prílohy č. 1 k VZN č. 53/2017
o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bohdanovce nad
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Trnavou na rok 2020. Keďţe pri hlasovaní prišlo k nepochopeniu, o ktorý z dvoch návrhov sa jedná
vyhlásil starosta obce hlasovanie za uznesenie č. 57/2020 za zmätočné a dal za neho opäť hlasovať.
Dodatok č. 1 k Prílohe č. 1 k VZN č. 53/2017 o financovaní MŠ a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bohdanovce nad Trnavou na rok 2020 bol schválený uznesením
č. 57/2020 a Prílohu č. 1
k VZN č. 53/2017 o financovaní MŠ a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bohdanovce nad Trnavou na rok 2021 poslanci schválili
uznesením č. 58/2020.
Ad.7. Návrh Rozpočtu ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou na roky 2021, 2022 a 2023 bol poslancom
zaslaný vopred, bol predmetom pracovného stretnutia poslancov a prerokovala ho aj komisia pre
ekonomiku, financie a bytovú politiku. Nik z prítomných poslancov nemal k materiálu pripomienky.
Ad.8. Prerokovaniu návrhu Rozpočtu obce Bohdanovce nad Trnavou na roky 2021, 2022 a 2023
predchádzalo rokovanie na pracovnom stretnutí poslancov a zasadnutie Komisie pre ekonomiku,
financie a bytovú politiku. Ekonómka obce Beáta Izakovičová v skratke oboznámila prítomných so
zapracovanými zmenami navrhnutými finančnou komisiou. Nik z prítomných poslancov nemal
k danej téme pripomienky.
Ad.9. K návrhu Rozpočtu ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou na rok 2021, 2022 a 2023 a Rozpočtu obce
Bohdanovce nad Trnavou na roky 2021, 2022 a 2023 sa vyjadrila hlavná kontrolórka obce PhDr.
Zlatica Opáleková, ktorá skonštatovala, ţe rozpočty sú v súlade so zákonnými nariadeniami.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce, Rozpočet ZŠ s MŠ a obce na roky 2022, 2023, vzali poslanci na
vedomie uznesením č. 64/2020.
Ad.10.Rozpočet obce Bohdanovce nad Trnavou poslanci schválili uznesením č. 59/2020.
Ad.11.Ekonómka obce Beáta Izakovičová informovala poslancov o obsahu materiálu – Rozpočtový
harmonogram obce Bohdanovce nad Trnavou na rok 2021, poslanci ho vzali na vedomie uznesením
č. 64/2020.
Ad.12. Hlavná kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková predniesla prítomným poslancom návrh Plánu
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 – poslanci materiál schválili uznesením č. 60/2020.
Ad.13. Ekonómka obce Beáta Izakovičová oboznámila prítomných s návrhmi rozpočtových opatrení.
Rozpočtové opatrenie č. 9/2020 prijali poslanci OZ na vedomie uznesením č. 64/2020 a Rozpočtové
opatrenie č. 10/2020 schválili uznesením č. 61/2020.
Ad.14. Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Lucia Plaštiaková informovala prítomných poslancom s obsahom návrhov
rozpočtových opatrení ZŠ s MŠ. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 schválili uznesením č. 62/2020.
Ad.15. Zápisnice so zasadnutí komisií pri OZ mali poslanci k dispozícii v zaslaných materiáloch. Nik
z prítomných poslancov nemal k danej téme pripomienky, poslanci vzali zápisnice z:
- Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ŢP zo dňa 11.11.2020,
- Komisie pre ekonomiku, financie a bytovú politiku zo dňa 01.12.2020,
- Komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu zo dňa 01.12.2020, na vedomie uznesením č.
64/2020.
Ad.16. V tomto bode starosta obce informoval poslancov obce o všetkých ostatných skutočnostiach,
ktoré vzali poslanci na vedomie uznesením č. 64/2020. Okrem iných závaţných tém starosta obce
informoval poslancov o moţnosti poskytnutia podľa zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov §18c odst.5 ročnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce za rok 2020 do výšky 30%
z ročného platu. Poslanci ročnú odmenu schválili hlavnej kontrolórke uznesením č. 63/2020.
Ad.17. Do diskusie sa zapojili poslanci:
- Ing Tomáš Doboš sa zaujímal o výsadbu vetrolamu smerom na Krupanskú cestu a zabezpečenie jeho
zalievania v čase letných horúčav,
- starosta obce bude zalievanie riešiť prostredníctvom vlastných zamestnancov a DHZ v priebeţne.
- Boris Janto sa rozvinul tému zachovania starých náhrobných kameňov s historickou alebo umeleckou
hodnotou na miestnom cintoríne pred poškodením alebo zničením.
- Peter Mračka navrhol výjazd Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ŢP na cintorín za účelom
zmapovať staré náhrobné kamene, vyčleniť priestor, na ktorý sa budú postupne osádzať a určiť
priestor na výstavbu urnového hája do budúcnosti.
Ad.18. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapísala: Ing. Elena Marešová

Bohdanovce nad Trnavou,04.12.2020
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