Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach nad Trnavou
konaného 03. decembra 2021.
_________________________________________________________________________________
Prítomní poslanci:

Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Tomáš Doboš, Boris Janto, Ivan Bočko, Ing. Ľuboslav
Kumančík,Peter Mračka, JUDr. Andrej Adamec , Ing. Ľubomír Kvetan, Ing.
Mgr. Michal Šarvaic – 9.

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 č. 72/2021 obce Bohdanovce nad Trnavou o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad
6.
Prerokovanie návrhu Rozpočtu ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou na roky 2022, 2023 a 2024.
7.
Prerokovanie návrhu Rozpočtu obce Bohdanovce nad Trnavou na roky 2022, 2023 a 2024.
8.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhom Rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2022 a Rozpočtu obce
Bohdanovce nad Trnavou na rok 2022.
9.
Schvaľovanie Rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2022.
10.
Schvaľovanie Rozpočtu obce Bohdanovce nad Trnavou na rok 2022.
11.
Rozpočtový harmonogram obce Bohdanovce nad Trnavou rok 2021.
12.
Návrh VZN obce Bohdanovce nad Trnavou č. 73/2021
- 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.
13.
Návrh VZN obce Bohdanovce nad Trnavou č. 71/2021 o zneškodňovaní odpadových vôd, o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v obci Bohdanovce nad
Trnavou.
14.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022.
15.
Návrh ročnej odmeny hlavnej kontrolórke obce Bohdanovce nad Trnavou.
16.
Návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
17.
Presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu obce.
18.
Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 4/2021.
19.
Rozpočtové opatrenie obce č. 7 a 8/2021 a č. 9/2021.
20.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ za šk. rok 2020/2021,
Plán práce školy v šk. roku 2021/2022.
21.
Dodatok k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami.
22.
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šelpice na spolufinancovanie ŠKD.
23.
Zmluva o spolupráci s mestom Trnava o zabezpečení záujmového vzdelávania detí v centrách voľného
času.
24.
Aktuálne informácie o stavebných prácach v MŠ a v ďalších oblastiach obce.
25.
Zápisnice zo zasadnutí komisií pri OZ.
26.
Žiadosti a rôzne.
27.
Diskusia.
28.
Ukončenie zasadnutia OZ, záver.
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Ad.1. Starosta obce privítal prítomných poslancov a hostí. Oboznámil ich s programom zasadnutia
OZ. Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia Uznesením č. 45/2021.
Ad.2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí JUDr. Andrej Adamec a Ivan Bočko .
Návrhová komisia bola schválená pomerom hlasov: 9 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí Ing. Tomáš Doboš a Peter Mračka.
Overovatelia zápisnice boli schválení pomerom hlasov: 9 – za, 0 – proti, 0– zdržal sa.
Zapisovateľka: Beáta Izakovičová.
Ad.3. Starosta obce sa vrátil k predchádzajúcemu zasadnutiu a skonštatoval, že všetky uznesenia vstúpili do
platnosti a boli zrealizované alebo sú v štádiu plnenia. Interpelácie nevyužil žiaden z poslancov.
Ad.4. Starosta obce informoval, že na obecný úrad neboli doručené žiadne pripomienky a dopyty obyvateľov
obce.
Ad.5. Návrh VZN č. 72/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad – starosta obce informoval, že k uvedenému VZN neboli vznesené žiadne
pripomienky. Ďalej uviedol, že týmto VZN sa mení výška poplatku fyzickým osobám za komunálny
odpad na 26,- Eur z pôvodných 24,- Eur, z dôvodu vykrytia nákladov na vývoz odpadu. Mení sa
i výška poplatku za stavebný odpad na zbernom dvore na 0,09 Eur/kg. z pôvodných 0,078 Eur/kg.
VZN č. 72/2021 poslanci schválili Uznesením č. 46/2021.
Ad.6. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou na roky 2022, 2023, 2024 bol prediskutovaný so
zástupcami obce. Mgr. Lucia Plaštiaková informovala, že v návrhu je zapracované i navýšenie
rozpočtu o finančné prostriedky na asistenta dieťaťa v MŠ a na pedagogického zamestnanca v 3.
oddelení ŠKD. K uvedenému rozpočtu neboli vznesené žiadne pripomienky. OZ návrh zobralo na
vedomie Uznesením č. 61/2021.
Ad.7. Návrh rozpočtu Obce Bohdanovce nad Trnavou na roky 2022, 2023, 2024, ako informoval starosta
poslancov, bol zverejnený v zmysle platných zákonov a predpisov. Návrh rozpočtu obce bol
i predmetom rokovania komisie pre ekonomiku, financie a bytovú politiku, ktorá odporučila navýšenie
dotácie Spoločnému obecnému úradu v Trnave o 2 000,00 Eur, vzhľadom na predloženie rozpisu
výšky dotácií na rok 2022 a túto sumu vykryť v príjmovej časti navýšením na položke výnosu dane
z príjmov. K návrhu rozpočtu inak neboli vznesené iné pripomienky. OZ návrh zobralo na vedomie
Uznesením č. 61/2021.
Ad.8. K návrhom Rozpočtu obce Bohdanovce nad Trnavou a ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou na rok 2022
predložila kontrolórka obce PhD. Zlatica Opáleková stanovisko, v ktorom odporúča obecnému úradu
uvedené rozpočty schváliť.
Ad.9. Rozpočet ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou na rok 2022 schválilo OZ Uznesením č. 47/2021.
Ad.10. Rozpočet obce Bohdanovce nad Trnavou na rok 2022 schválilo OZ Uznesením č. 48/2021.
Ad.11. Rozpočtový harmonogram obce Bohdanovce nad Trnavou rok 2021 – p. B. Izakovičová v skratke
poslancov oboznámila o účelovom zameraní tohto dokumentu a OZ ho zobralo na vedomie
Uznesením č. 61/2021.
Ad.12. Návrh VZN obce Bohdanovce nad Trnavou č. 73/2021 o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka ZŠ,
o financovaní MŠ a ŠZ, o určení výšky príspevkov obce na režijné náklady v školskej jedálni, o určení
výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, o určení výšky
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni –
zmena nastala v prílohe č. 1 o financovaní MŠ a školských zariadení, ktorá sa mení s platnosťou od
01.01.2022 v zmysle schváleného rozpočtu, čo bolo schválené Uznesením č. 49/2021. Pôvodné VZN
č. 70/2021 sa týmto ruší.
Ad.13. Návrh VZN obce Bohdanovce nad Trnavou č. 71/2021 o zneškodňovaní odpadových vôd, o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v obci Bohdanovce nad
Trnavou – neboli vznesené žiadne pripomienky a OZ ho schválilo Uznesením č. 50/2021.
Ad.14. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022 bol zverejnený a neboli k nemu
vznesené žiadne pripomienky. OZ ho schválilo Uznesením č. 51/2021.
Ad.15. Ročná odmena hlavnej kontrolórke obce bola navrhnutá v návrhu na uznesenie vo výške max. do 30 %
z platu. Ing. Ľuboš Dušek ocenil prácu p. kontrolórky a vzhľadom na kvalitne vykonávanú prácu
a bezproblémový priebeh zastupiteľstiev navrhuje 30 % ročnú odmenu. Zároveň navrhuje, aby sa
prijalo i ďalšie uznesenie, v ktorom by bola odsúhlasená pravidelná mesačná odmena vo výške 30 %,
a už nie ročná. Poslanci OZ schválili ročnú odmenu vo výške 30 % Uznesením č. 52/2021.
Uznesením č. 53/2021 poslanci schválili vyplácanie mesačnej odmeny vo výške 30 % z mesačného
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platu.
Ad.16. Starosta obce informoval o návrhu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s firmami Silesia
Wagon, s.r.o. a TT Agro, s.r.o. na kúpu pozemkov na miestnu komunikáciu a inžinierske siete
v lokalite IBV Kopcová cesta za symbolickú cenu 1,00 Eur. Po PD pre územné rozhodnutie
sme pristúpili k vypracovaniu PD pre stavebné povolenie. Kvôli úzkej šírke cesty musí obec
pristúpiť k tomu, aby nám vyššie uvedené firmy odpredali časť pozemku na predpísanú šírku
MK. V uvedenej lokalite sa bude budovať i cyklotrasa. Zmluvu je potrebnú schváliť pre
vydanie stavebného povolenia. OZ Uznesením č. 54/2021 schválilo uvedenú zmluvu.
Ad.17. Presun prostriedkov z rezervného fondu – dôvody presunu vysvetlila ekonómka obce. Obec
môže podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. počas obdobia pandémie až do 31.12.2021 použiť na
základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky
rezervného fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období porušením
§ 10 ods. 7 a 9 a § 12 ods.3 ZRPÚS. Uvedený presun bol prejednaný i na komisii pre
ekonomiku, financie a bytovú politiku a bol zapracovaný i do rozpočtového opatrenia č.
9/2021. OZ schválilo presun Uznesením č. 55/2021.
Ad.18. Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 4/2021 – p. Izakovičová oboznámila poslancov o úprave
rozpočtu v časti – základná škola – prenesené kompetencie, ktorá bola vykonaná na základe
oznámenia zníženia sumy dotácie z OÚ, odbor školstva, Trnava. OZ ho schválilo Uznesením
č. 56/2021.
Ad.19. Rozpočtové opatrenie obce Bohdanovce nad Trnavou č. 7, 8/2021 zobralo OZ na vedomie
Uznesením č. 61/2021. Rozpočtové opatrenie 9/2021 schválilo OZ Uznesením č. 57/2021.
Všetky rozpočtové opatrenia boli predmetom rokovania v Komisii pre ekonomiku, financie
a bytovú politiku.
Ad.20. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ za
školský rok 2020/2021 a Plán práce školy v školskom roku 2021/2022 bol predložený na
obecné zastupiteľstvo, ktoré ich schválilo Uznesením č. 58/2021.
Ad.21 Ekonómka obce predložila Dodatok k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce, kde v časti IV. Zmena rozpočtu § 8 schvaľovanie zmeny rozpočtu sa v bode 1 písm. a) b)
c) nahrádza suma 1 250,- Eur sumou 5 000,- Eur. OZ uvedený dodatok schválilo Uznesením.
č. 59/2021.
Ad.22. Starosta obce oznámil obecnému zastupiteľstvu, že bola podpísaná Zmluva o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce Šelpice na spolufinancovanie ŠKD, ktorú OZ zobralo na vedomie
Uznesením č. 61/2021.
Ad.23. Obec podpísala zmluvu o spolupráci s mestom Trnava o zabezpečení záujmového
vzdelávania bohdanovských detí v centrách voľného času, uvedené financovanie bolo
zapracované aj do rozpočtu obce na rok 2022. OZ uvedené zobralo na vedomie Uznesením č.
61/2021.
Ad.24. Starosta obce informoval o stavebných prácach v MŠ, kde prichádza k 7.12. k odovzdaniu
hrubej stavby a vyzval poslancov, aby sa toho zúčastnili. Obec bude postupne pokračovať
v časti jedálne a sociálneho zariadenia. Obec bola nútená prejsť pri úhrade faktúr od
dodávateľa zo systému predfinancovania na systém refundácie prostredníctvom MAS na
MIRRI, aby bolo zabezpečené dostavanie hrubej stavby. Pokračuje sa následnými prácami.
Plánom je skolaudovať jedáleň do letných prázdnin. Ďalej informoval aj o sledovaní výziev na
možnosť získania dotácií na výstavbu školy. OZ zobralo na vedomie Uznesením č. 61/2021.
Ad.25. Zápisnice zo zasadnutí komisií pri OZ boli predložené na obecný úrad. Predseda komisie Ivan
Bočko poďakoval tým členom komisie, ktorí ochotne pracovali pri zdobení adventného venca
a organizovaní lampiónového sprievodu a zároveň i vyjadril nespokojnosť s ostatnými členmi,
ktorí sa nezúčastňujú kultúrnych aktivít. Taktiež spomenul, že kvôli pandémii sa veľká časť
podujatí nemohla uskutočniť. Starosta obce oboznámil poslancov i so záznamom z kontrolného
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dňa, týkajúceho sa projektu Zelená infraštruktúra a kontroly výsadby realizovanej v rámci
tohto projektu. OZ zobralo na vedomie Uznesením č. 61/2021.
Ad.26. Žiadosti a rôzne:
- Nezákonné oplotenia na pozemkoch – boli zaslané výzvy na posunutie oplotenia na právny vzťah.
Jeden majiteľ s tým nesúhlasí a podal odvolanie. OZ Uznesením č. 60/2021 nesúhlasí s týmto
odvolaním a trvá na pôvodnom stanovisku.
- Starosta informoval o Rozhodnutí o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z MIRRI na cyklistické prepojenie obcí Trnava – Bohdanovce nad Trnavou – Špačince – I.
etapa vo výške 1 288 943,34 Eur pre žiadateľa Združenie obcí mestskej oblasti Trnava.
- Obec Bohdanovce nad Trnavou, akcionár TAVOS, bola zaradená do investičného plánu TAVOS-u na
výstavbu kanalizácie a boli vyčlenené prostriedky vo výške 25 113,46 Eur, spoluúčasť obce činí
6 278,37 Eur.
- ZMO región Jaslovské Bohunice zabezpečili verejné obstarávanie na výber dodávateľa elektrickej
energie. Vyhrala spoločnosť Magna energia, s ktorou obec uzatvorí zmluvu.
- Mesto Trnava zaslalo informáciu o žiakoch našej obce plniacich si povinnú školskú dochádzku
v meste Trnava.
- Bol uskutočnený návrh na vklad do katastra nehnuteľností – p. Dragana Jozič a Pavol Krchnák, na
darované pozemky pod miestnu komunikáciu a inžinierske siete v lokalite IBV Kopcová cesta.
- Obec dala vyhotoviť rôzne špecializované diagnostiky zdravotného stavu lipy na námestí, na základe
ktorých musí byť lipa vyrúbaná. Uvedené ešte posúdi OÚ, odbor životného prostredia, ktorý vydá
rozhodnutie.
- Obci boli doručené žiadosti o dotáciu a príspevok z rozpočtu obce na rok 2022 od TJ Elastik
Bohdanovce, ZO JDS Bohdanovce nad Trnavou, Folklórneho súboru Bohdanovčan, Farského úradu
v Bohdanovciach nad Trnavou a Poľovníckej spoločnosti Jarabica.
- Obec Bohdanovce nad Trnavou požiadala Farský úrad v Bohdanovciach nad Trnavou o odkúpenie
pozemku, ktorý bol doteraz predmetom nájomnej zmluvy, nachádzajúci sa v uličke Za humnami, do
vlastníctva obce. Dôvodom je sprejazdenie cesty a využitie i na cyklotrasu.
- Žiadosť občana obce o zabezpečenie financovania asistenta dieťaťa v MŠ bola prerokovaná v ZŠ s MŠ
Bohdanovce nad Trnavou a na obecnom úrade a následne boli finančné prostriedky na tento účel
vyčlenené i v rozpočte obce.
- Komunita Kráľovnej pokoja zaslala žiadosť o finančný dar k Vianociam 2021 pre občana obce, ktorý
bude akceptovaný a Domovu sociálnych služieb v Močenoku budú zaslané finančné prostriedky 100,Eur.
- Bola zaevidovaná žiadosť Barbory Hrkeľovej o pridelenie obecného nájomného bytu, ktorú obec
zaevidovala.
- Žiadosť o úpravu palisád pri chodníku p. Mareka Janeca pred rodinným domom na Hlavnej ulici bude
predmetom rokovania Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia.
- Žiadosti Vlastimila Sýkoru o podanie informácií v zmysle info-zákona bolo zodpovedané v stanovenej
lehote.
- Oznámenie obce o používaní nových mailových adries bolo zverejnené na web stránke.
- Polícia SR zaslala upozornenie na dodržiavanie zákona v oblasti parkovania na miestnych
komunikáciách a chodníkoch.
- Obec nahlásila Polícii SR trestný čin, týkajúci sa poškodenia stromov v aleji vedúcej ku Špačinciam.
- Deti zo základnej školy zaslali na obecný úrad ďakovný list celému obecnému úradu a obecnému
zastupiteľstvu.
- Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším boli jubilanti obdarovaní v domácnostiach darčekom, ktorý sa
kvôli pandemickej situácii nemohol odovzdať na plánovanom kultúrnom podujatí.
- Starosta informoval, že obec má k dnešnému dňu 1 497 občanov. V tomto roku sa narodilo 22 detí.
- Poslancom bol doručený plán konaní obecných zastupiteľstiev v roku 2022.
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Starosta obce vyjadril poďakovanie DHZO v Bohdanovciach nad Trnavou za pomoc pri organizovaní
pastoračnej návštevy Svätého otca v Šaštíne, za čo obdržali i ďakovný list MV SR, Krajského
riaditeľstva HaZZ.
- Desiatim občanom Bohdanoviec nad Trnavou bol udelený čestný odznak MV SR COVID-19 za
aktívnu spoluprácu počas I. vlny pandémie, a to zamestnancom obecného úradu a členom krízového
štábu.
- Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v krízovom riadení obce bola vykonaná administratívna
kontrola s pozitívnym výsledkom.
Všetky uvedené body bola vzaté OZ na vedomie Uznesením č. 61/2021.
Ad.27. Do diskusie sa zapojili:
- Ivan Bočko – navrhol venovať sa opravám mobiliáru v obci a na detskom ihrisku,
- Ing. Ľuboslav Kumančík – navrhuje osloviť spoločnosť Alza na účelom zriadenia alza boxov v obci,
- Boris Janto – navrhuje osloviť bankové subjekty na osadenie bankomatu v obci,
- Jozef Kozoň – žiadal zodpovedanie otázok ohľadom plánovanej cyklotrasy a jej financovania. Starosta
mu odporučil tieto písomne podať na obecný úrad a bude na ne zodpovedané.
Ad.28. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
-

Zapísala: Beáta Izakovičová
Bohdanovce nad Trnavou 03. 12. 2021
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