Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Bohdanovce nad Trnavou zo 19. júna 2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje:
Uznesenie č. 22/2020
Program rokovania:
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.
Správa hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2020 a Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.
Prerokovanie prijatých uznesení č. 15/2020 a č. 16/2020 na zasadnutí OZ dňa 24.04.2020.
Prevod vlastníctva majetku formou zámeny, spôsobom hodného osobitného zreteľa (MUDr.
Anna Šruteková, MUDr. Eva Šruteková a JUDr. Barbora Petrovič).
8.
Rozpočtové opatrenie obce Bohdanovce nad Trnavou č. 3/2020 a č. 4/2020.
9.
Konsolidovaná výročná správa obce Bohdanovce nad Trnavou za rok 2019.
10.
Vývoj situácie ohrozenia a šírenia pandemického ochorenia v podmienkach obce.
11.
Správa o hospodárení SOÚ v Trnave za rok 2019.
12.
Správa o situácii v ZŠ s MŠ.
13.
Zápisnice zo zasadnutí komisií pri OZ.
14.
Aktuálne informácie obce, ţiadosti a rôzne.
15.
Diskusia.
16.
Ukončenie a záver rokovania OZ.
Schválené počtom hlasov:
- za: Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Boris Janto, Ing. Ľuboslav Kumančík,
Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Mgr. Michal Šarvaic - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uznesenie č. 23/2020
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Bohdanovce nad Trnavou na 2. polrok 2020.
Schválené počtom hlasov:
- za: Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Boris Janto, Ing. Ľuboslav Kumančík,
Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Mgr. Michal Šarvaic - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24/2020
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní ruší uznesenie OZ obce Bohdanovce nad Trnavou
č. 15/2020 schválené dňa 24.4.2020.
Schválené počtom hlasov:
- za: Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Boris Janto, Ing. Ľuboslav Kumančík,
Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Mgr. Michal Šarvaic - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie č. 25/2020
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní ruší uznesenie OZ obce Bohdanovce nad Trnavou
č. 16/2020 schválené dňa 24.4.2020.
Schválené počtom hlasov:
- za: Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Boris Janto, Ing. Ľuboslav Kumančík,
Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Mgr. Michal Šarvaic - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č. 26/2020
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení n.p., schvaľuje prevod vlastníctva podiel obce v novovytvorenom pozemku
v k.ú. Bohdanovce nad Trnavou, vedenom na LV č. 525, v parcele registra „C“ KN č. 178/51 zastavané
plochy a nádvoria o celkovej výmere 27 m2, v ktorej podiel obce činí 838/868-in, čo predstavuje 26,06
m2 v zmysle geometrického plánu vyhotoveného geodetom Marekom Haršányim na nadobúdateľov
Dušan Nemtšák, rod. Nemtšák, r.č.:... bytom Bohdanovce nad Trnavou a Lucia Bokorová, rod.
Bokorová, r.č.:, bytom Pečeňady , za cenu 45,- Eur/m2, spolu 1 172,70 Eur, ako prevod z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie:
Obecný pozemok, parcela registra „C“ KN v k.ú. Bohdanovce nad Trnavou, vedeného na LV č. 525,
p.č. 178/13 – zastavaná plocha o výmere 214 m2 slúţi ako prístupová komunikácia k RD súp. č. 69
a tam aj končí. Ţiadatelia Dušan Nemtšák, rod Nemtšák, r.č.:.......... bytom Bohdanovce nad Trnavou
a Lucia Bokorová, rod. Bokorová, r.č.:...., bytom Pečeňady si dali vyhotoviť geometrický plán č.
113/2019 geodetom Marekom Haršányim, ktorým sa z vyššie uvedenej parcely oddelila novovytvorená
parcela registra „C“ KN v k.ú. Bohdanovce nad Trnavou, vedená na LV č. 525, p.č. 178/51 – zastavaná
plocha o výmere 27 m2, kde podiel obce činí 838/868-in, čomu zodpovedá výmera 26,06 m2. Parcela sa
nachádza pred rodinným domom Dušana Nemtšáka a Lucie Bokorovej, uţívajú ju viac ako 30 rokov
ako vstup na svoju nehnuteľnosť a nikoho tým neobmedzujú. Obec túto nehnuteľnosť nepotrebuje na
plnenie svojich kompetencií, nie sú na nej ţiadne ťarchy a preto ju odporúča OZ odpredať ţiadateľom
spôsobom prevodu hodného osobitného zreteľa.
Schválené počtom hlasov:
- za: Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Boris Janto, Ing. Ľuboslav Kumančík,
Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Mgr. Michal Šarvaic - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie č. 27/2020
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení n.p., schvaľuje prevod novovytvoreného pozemku v k.ú. Bohdanovce nad
Trnavou, vedenom na LV č. 900, parcelu registra „C“ KN č. 860/13 ostatná plocha o výmere 33 m2,
z ktorej formou zámeny bude odrátaná výmera novovytvoreného pozemku, parcela registra „C“ KN č.
800/21 ostatná plocha o výmere 14 m2 do vlastníctva Ing. Jozef Demovič, rod. Demovič, r.č.......
a manţelka Gabriela Demovičová, rod. Solárová, r.č........... obaja bytom Trnava, čo nakoniec
predstavuje konečnú výmeru odpredávaného pozemku (33-14) = 19 m2 v zmysle geometrického plánu
č., 105/2020 vyhotoveného geodetom Ing. Antonom Hoffmannom za cenu 45,- Eur/m2, spolu
(19x45)=855,- Eur pre nadobúdateľov – Jozef Demovič, rod. Demovič, a manţelka Gabriela
Demovičová, rod. Solárová, obaja bytom, Trnava, ako prevod a zámena z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie:
Obecný pozemok, parcela registra „C“ KN v k.ú. Bohdanovce nad Trnavou č. 860/1 – v minulosti
vyuţívaný ako umelé koryto mlynského náhona pre potreby bývalého mlyna nie je v posledných
desaťročiach vyuţívaný na ţiadne účely a nie je ani poľnohospodársky obrábaný. Majitelia vedľajšieho
pozemku, manţelia Jozef a Gabriela Demovičoví si dali vypracovať geometrický plán č.105/2020
geodetom Ing. Antonom Hoffmannom na oddelenie časti pozemku ako obecného tak i vlastného a na
OcÚ podali ţiadosť o čiastočnú vzájomnú zámenu a zostatok poţadujú odkúpiť ako je uvedené
v uznesení spôsobom - prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec Bohdanovce nad Trnavou
so zámenou a predajom súhlasí, sledujúc potreby odkanalizovania daţďových vôd v lokalite, čo tento
prevod medzi zúčastnenými stranami umoţňuje uskutočniť.
Schválené počtom hlasov:
- za: Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Boris Janto, Ing. Ľuboslav Kumančík,
Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Mgr. Michal Šarvaic - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č. 28/2020
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní berie na vedomie ţiadosť MUDr. Anny Šrutekovej,
MUDr. Evy Šrutekovej a JUDr. Barbory Petrovič o zámenu vlastníckych práv k pozemkom a schvaľuje
podľa §9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako
spôsob prevodu, zámenu vlastníctva v novovytvorených pozemkoch v k.ú. Bohdnovce nad Trnavou,
parcelu registra „C“ KN č. 266/2 - ostatná plocha o výmere 25 m2 a parcelu č. 268/4 - záhrada
o výmere 8 m2, spolu 33 m2, toho času vo vlastníctve MUDr. Anna Šruteková, rod...............,
r.č............., bytom..................., MUDr. Eva Šruteková, r.č.................., bytom.................. a JUDr.
Barbora Petrovič, rod................., r.č........................., bytom ............................, vedených na LV č. 1172
a LV č. 998 za novovytvorený pozemok v k.ú. obce Bohdanovce nad Trnavou vo vlastníctve obce,
vedený na LV č. 900, parcelu registra „C“ KN č. 227/22 – ostatná plocha o výmere 33 m2 v zmysle
geometrického plánu na oddelenie pozemkov č. 12-2/2020 vyhotoveného geodetom Mgr. Mariánom
Cepkom, postup podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov - prevod formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie:
Obec Bohdanovce nad Trnavou poţiadala rodina Šrutekových o úpravu hraníc pozemkov v ich
vlastníctve formou zámennej zmluvy, v zmysle geometrického plánu na oddelenie pozemkov parc. č.
266/2, 268/4 a 227/22, ktorý vyhotovil dňa 20.04.2020 geodet Mgr. Marián Cepka, pod číslom plánu
12-2/2020. Ţiadosť odôvodňujú prospešnosťou obidvoch strán, pre obec prejazdnosť komunikácie pri
potoku Trnávka, do ktorej podstatnou časťou zasahuje súčasná nehnuteľnosť parcela registra „C“ KN č.
266 a 268/1 v ich vlastníctve. Úpravou hraníc v zmysle geometrického plánu sa obec stane vlastníkom
tej časti, ktorá zasahujúcej do prejazdnej komunikácie. Recipročne, formou zámeny tej istej výmery (33
m2 ), obec odstúpi svoju časť v pozemku registra „C“ KN č. 227/1 tak, ako je navrhnuté. Zámena je
navrhnutá - postupom hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Obec súhlasí s uskutočneným prevodom formou zámeny nehnuteľností
v zmysle spomínaného geometrického plánu, pretoţe je to prospešné pre obe strany.
Schválené počtom hlasov:
- za: Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Boris Janto, Ing. Ľuboslav Kumančík,
Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Mgr. Michal Šarvaic - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie č. 29/2020
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje 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. 4/2020.

Schválené počtom hlasov:
- za: Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Boris Janto, Ing. Ľuboslav Kumančík,
Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Mgr. Michal Šarvaic - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie č. 30/2020
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. Správu hlavnej kontrolórky obce PhDr. Z. Opálekovej o činnosti za 1. polrok 2020.
4. 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. 3/2020.
5. Konsolidovanú výročnú správu obce Bohdanovce nad Trnavou za rok 2019.
6. Informácie Krízového štábu obce Bohdanovce nad Trnavou v období vyhláseného núdzového
stavu pre pandémiu šírenia koronavírusu COVID-19 v našej obci.
7. Správu o hospodárení SOÚ v Trnave za rok 2019.

8. Informácie o ZŠ s MŠ počas výluky vo vyučovaní, zápise ţiakov do 1. ročníka ZŠ a detí do MŠ
pre nasledujúci školský rok.
9. Projektantom vypracovanú projektovú dokumentáciu prístavby ZŠ pre územné konanie.
10. Anonymnú ţiadosť rodičov zaslanú na RÚVZ v Trnave o preverenie vhodnosti kapacity jedálne
v MŠ a výsledok šetrenia.
11. Zápisnice zo zasadnutí:
- Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany ţivotného prostredia zo dňa
18.05.2020.
- Komisie k organizačno – technickému zabezpečeniu pomenovania ulíc v obci zo dňa
27.05.2020.
12. Zisťovanie Okresnej prokuratúry Trnava o stave zákonnosti postupu územnej samosprávy pri
ohlasovaní drobných stavieb, stavebných úprav a udrţiavacích prác v zmysle existujúcej platnej
legislatívy. Protokol o vykonaní previerky a upozornenie prokurátora.
13. Oznámenie o strategickom dokumente – Plán udrţateľnej mobility krajského mesta Trnavy
a jeho funkčného územia.
14. Informácie o príprave sčítania domov a bytov v roku 2021 v SR s vyuţitím existujúcich
dátových zdrojov a zníţení administratívnej záťaţe obyvateľov. Rozhodujúci okamih sčítania
bude polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
15. Informovanosť občanov o realizovaní líniovej stavby elektronickej komunikácie (optická sieť)
investorom Slovak Telekom v doposiaľ nepokrytých častiach obce a prejavený záujem občanov
k jej zriadeniu.
16. Trestnú udalosť krádeţe obecného majetku na miestom cintoríne.
17. Ţiadosti:
- pani Daniely Orlovej o vyriešenie susedského sporu,
- Ing.Pavla Paulínyiho o odkúpenie časti obecného pozemku,
- pani Ivety Lančaričovej, list pre OZ,
- Ing. Martina Škuleca o zaslanie originálu zvukového záznamu z rokovania OZ zo dňa
24.4.2020,
- Mgr. Aleny Lipárovej o zriadenie parkovacieho miesta,
- pána Radovana Rusnáka a Michaely Lorincovej o pridelenie obecného nájomného bytu,
- pána Jaroslava Siantu o zmenu hranice časti pozemku a vzájomné vysporiadanie,
- Bc. Moniky Kovárovej zo dňa 18.06.2020.
18. Výsledok šetrenia Okresného úradu Trnava, odb. ţivotného prostredia vo veci podania občanov
Bohdanoviec k zisteniu napojenosti na verejnú kanalizáciu a likvidáciu ţúmp.
19. Informácie spoločnosti FCC Trnava o pripravovanej zmene v triedenom zbere druhotných
surovín.
20. Zriadenie zdravotného dohľadu formou Pracovnej zdravotnej sluţby.
Schválené počtom hlasov:
- za: Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Boris Janto, Ing. Ľuboslav Kumančík,
Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Mgr. Michal Šarvaic - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Overovatelia:

_________________________________

_________________________________

Miroslav Sučák
starosta obce
V Bohdanovciach nad Trnavou 19.06.2020

