Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach nad Trnavou
konaného dňa 24. apríla 2020.
_________________________________________________________________________________
Prítomní poslanci:
Ospravedlnení poslanci:

JUDr. Andrej Adamec, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Boris
Janto, Ing. Ľuboslav Kumančík, Ing.Ľubomír Kvetan, Peter Mračka- 7
Ivan Bočko,Ing. Mgr. Michal Šarvaic- 2

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
interpelácie poslancov.
4. Pripomienky a dopyty obyvateľov obce.
5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Bohdanovce nad Trnavou
k 31.12.2019.
6. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Bohdanovce nad Trnavou za rok 2019, stanovisko
hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu, schválenie záverečného účtu.
7. Rozpočtové opatrenie Obce Bohdanovce nad Trnavou č. 1 a 2/2020.
8. Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou č. 1/2020.
9. Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov verejného funkcionára.
10. Aktualizácia nájomného bývania.
11. Prevody vlastníctva majetku spôsobom hodného osobitného zreteľa (Dušan Nemtšák, Jozef
Demovič).
12. Zápis kronikárky obce do kroniky obce rok 2019.
13. Informácia o situácii v obci počas pandémie koronavírusu a opatreniach krízového štábu.
14. Zápisnice zo zasadnutí orgánov samosprávy.
15. Aktuálne informácie obce, ţiadosti a rôzne.
16. Diskusia.
17. Ukončenie a záver rokovania OZ.
Ad.1. Starosta obce privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia uznesením č. 8/2020.
Ad.2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Tomáš Doboš a Ing. Ľubomír Kvetan. Návrhová
komisia bola schválená pomerom hlasov: 5 – za, 0 – proti, 2 – zdrţal sa.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí JUDr. Andrej Adamec a Ing. Ľuboslav Kumančík.
Overovatelia zápisnice boli schválení pomerom hlasov: 5 – za, 0 – proti, 2– zdrţal sa.
Zapisovateľka: Mgr. Andrea Jurčová.
Ad.3. Starosta obce sa vrátil k predchádzajúcemu zasadnutiu a skonštatoval, ţe všetky uznesenia
vstúpili do platnosti a boli zrealizované alebo sú v štádiu plnenia.
Interpelácie nevyuţil ţiadny z poslancov.
Ad.4. Zastupiteľstvo sa konalo bez prítomnosti verejnosti. Ku dňu konania zastupiteľstva neboli
doručené ţiadne pripomienky ani dotazy od občanov.
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Ad.5. Starosta obce oboznámil poslancov so správou nezávislej audítorky Ing. Veroniky Tibenskej
k účtovnej závierke obce Bohdanovce nad Trnavou, ktorá overila dodrţiavanie povinností
podľa zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
s konštatovaním, ţe obec konala v súlade s poţiadavkami tohto zákona a nezistila porušenie
predpísaných povinností.
Ad.6. Záverečný účet obce za rok 2019 predniesla pani Izakovičová. Hlavná kontrolórka obce
predniesla svoje stanovisko s konštatovaním, ţe záverečný účet je v súlade zo zákonom
a odporúča ho schváliť bez výhrad.
Poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie a Záverečný účet obce Bohdanovce nad
Trnavou schválili uznesením č. 9/2020a zároveň schválili prídel do Rezervného fondu vo
výške 70 302,20 € uznesením č. 10/2020.
Ad.7. Pani Izakovičová podrobne vysvetlila jednotlivé poloţky a úpravy medzi poloţkami
v rozpočtových opatreniach č. 1 a 2/2020. Rozpočtové opatrenie č. 1 a 2/2020 poslanci
zobrali na vedomie uznesením č. 21/2020.
Ad.8. Mgr. Lucia Plaštiaková poslancov podrobne oboznámila s jednotlivými poloţkami
rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ a poslanci Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 1/2020 po
pripomienkovaní následne schválili uznesením č. 11/2020.
Ad.9. Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku skonštatoval, ţe
majetkové pomery starostu nepresahujú súhrn jeho príjmov. Poslanci zobrali informáciu na
vedomie uznesením č. 21/2020.
Ad.10. Obec obdrţala dve ţiadosti o ukončenie nájomného vzťahu v bytových domoch, ide
o nájomníkov v trojizbových bytoch. Zároveň eviduje ţiadosť p. Cypricha s partnerkou
o výmenu súčasne obývaného dvojizbového bytu za trojizbový. Poslanci schválili výmenu
dvojizbového bytu a pridelenie zostávajúcich bytov nasledovne:
Pánovi Cyprichovi s partnerkou sa prideľuje 3-izbový byt č. A6v 15 b.j. unesením č.
12/2020, 2-izbový byt č. B5v 15 b.j. prideľuje pani Kubovičovej so synom, schválené
uznesením č. 13/2020a 3-izbový byt č. C7 v 8 b.j. sa prideľuje manţelom Kumančíkovým,
schválené uznesením č. 14/2020.
Ad.11. Prevod vlastníctva majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na nadobúdateľa Dušana
Nemtšáka a Luciu Bokorovú poslanci schválili bez pripomienok uznesením č. 15/2020.
Prevod vlastníctva majetku formou zámeny a odkúpenia z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na nadobúdateľa Jozefa Demoviča a manţelku Gabrielu poslanci schválili bez
pripomienok uznesením č. 16/2020.
Ad.12. Zápis kronikárky obce do kroniky obce za rok 2019 poslanci schválili uznesením č. 17/2020.
Ad.13. Poslanec Boris Janto informoval o činnosti krízového štábu v súvislosti s vyhlásenou
pandémiou COVID-19. Krízový štáb v spolupráci s riaditeľstvom ZŠ s MŠ včas vyhlásil
preventívne opatrenia, prišlo k prerušeniu vyučovania, v súčasnosti výučba prebieha online.
Štáb sa pravidelne stretával minimálne 1x týţdenne. Členovia DHZO sa zúčastňujú na
dozorovaní kontrolného stanu pred Fakultnou nemocnicou Trnava. Obec zabezpečila
ochranné rúška pre občanov obce a dezinfekčné prostriedky pre ZŠ s MŠ.
Ad.14. Poslanci zobrali na vedomie uznesením č. 21/2020 zápisnice:
- zo spoločného rokovania starostov a poslancov OZ obcí Boleráz, Bohdanovce nad Trnavou
a Šelpice zo dňa 4. 3. 2020,
- z VZ ZOMOT – Správa o činnosti za rok 2019 zo dňa 25. 2. 2020,
- z rokovania Komisie pre ekonomiku, financie a bytovú politiku zo dňa 24.4.2020,

2

- z rokovania Komisie na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku zo dňa 24.4.2020.
Ad.15. Starosta obce informoval o:
- získaní dotácie z Programu obnovy dediny vo výške 5 000,00 € na obnovu verejných plôch,
- zateplení poţiarnej zbrojnice a konečnej úprave fasády,
- realizácií vetiev splaškovej kanalizácie pred dokončením- ulica Pri ihrisku a Kopcová cesta,
- začatí realizácie splaškovej kanalizácie v lokalite Mladý potok so začiatkom prác v máji
2020,
- zmene v riešení urbanistickej štúdie na Kopcovej ceste z dôvodu nemoţnosti vyriešiť
majetkové vzťahy k dotknutému pozemku,
- realizácii chodníka a rozšírení verejného osvetlenia na miestnom cintoríne,
- ţiadosti podanej na Ministerstvo financií SR o dotáciu na výmenu vykurovacích telies v KD,
- ţiadosti pani Evy Šarvaicovej a pani Denisy Gašparovičovej o odpustenie nájmu za priestory
kaderníctva a kozmetiky v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19. Ţiadosť bola
schválená uznesením č. 20/2020,
- výzvou zo Ţivotného prostredia OÚ Trnava o predloţení dokumentov, ako je nakladané
s odpadovými vodami zo ţúmp občanov, ktorí nie sú napojení na kanalizáciu. Okresný úrad
konal na základe podnetu, ktorý podal Ing. Martin Škulec s manţelkou Lenkou.
- zámere pomenovania ulíc,
- stave realizačných prác na výstavbe Účelovej komunikácie s napojením na Krupanskú cestu.
Uvedené informácie poslanci zobrali na vedomie schválením uznesenia č.21/2020.
Poslancom bol predloţený návrh Urbanistickej štúdie „IBV Za humnami I. etapa“
vypracovanej Ing. Petrom Kavickým, ktorý schválili uznesením č. 18/2020.
Poslanci schváli uznesením č. 19/2020 Dodatok č. 1 k VZN č. 58/2019 o zneškodňovaní
obsahu ţúmp, úprava dokladovania vývozu obsahu ţúmp na dva roky z pôvodných 3 rokov.
Ad.16. Do diskusie sa zapojili poslanci:
Ing. Ľuboš Dušek informoval o zlom zdravotnom stave lipy pri rodinnom dome s.č. 274, bude
potrebné poţiadať o výrub dreviny.
Ing. Tomáš Doboš poukazoval na porušovanie VZN o vodení psov, taktieţ sa informoval
o funkčnosti poţiarnych hydrantov v obci, kontrolu vykoná DHZO.
Ad.17. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapísala: Mgr. Andrea Jurčová
Bohdanovce nad Trnavou, 24.4.2020
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