Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach nad Trnavou
konaného dňa 26. februára 2021.
_________________________________________________________________________________
Prítomní poslanci: Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, JUDr. Andrej Adamec,
Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Ľuboslav Kumančík - 7.
Ospravedlnení poslanci: Boris Janto, Ing. Mgr. Michal Šarvaic – 2.
Návrh programu rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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.
Zmluva o odovzdaní vodnej stavby do prevádzky TAVOS, a.s.
Dodatok Zámennej zmluvy k Uzneseniu OZ č. 33/2020 v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu
Trnava.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a budúcej Darovacej zmluvy.
Správa hlavnej kontrolórky obce Bohdanovce nad Trnavou za rok 2020.
Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2021 a č. 11/2020.
Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 1/2021 a č. 5/2020.
Plán hlavných úloh obce pri plnení úloh CO obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu
civilnej ochrany a obrany štátu.
Správa starostu obce za rok 2020.
Aktuálna situácia pandemického ochorenia COVID-19 v podmienkach obce.
Návrh občanov na zmenu názvu ulice.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.
Pripomienka občanov k zmene ÚPNO v lokalite Horný mlyn.
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.1/2021.
Ad.2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Ľuboš Dušek a Peter Mračka. Návrhová komisia bola schválená
pomerom hlasov: 7 – za, 0 – proti, 0 – zdrţal sa.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí JUDr. Andrej Adamec a Ing. Ľubomír Kvetan. Overovatelia
zápisnice boli schválení pomerom hlasov: 6 – za, 0 – proti, 1 – 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 neboli vznesené ţiadne dopyty.
Ad.5. Téma odovzdania vodných stavieb do prevádzky firmou TAVOS, a.s., bude ukončená podpisom
Zmluvy o odovzdaní vodných stavieb do prevádzky TAVOS, a.s. Poslanci ich uzavretie schválili
uznesením č. 2/2021 a č. 3/2021..
Ad.6. Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor pripomienkoval uznesenie č. 33/2020 zo dňa 26.08.2020
a poţiadal o doplnenie presne stanovených spoluvlastníckych podielov. Dodatok Zámennej
zmluvy k Uzneseniu OZ č. 33/2020 v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu Trnava poslanci
schválili uznesením č. 4/2021.
Ad.7. Materiál - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a budúcej Darovacej zmluvy
bol poslancom OZ zaslaný elektronicky, téma bola prediskutovaná na pracovnom stretnutí poslancov
a schválená uzneseniami č. 5/2021 a č. 6/2021.
Ad.8. Hlavná kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková predniesla poslancom OZ materiál Správa
hlavnej kontrolórky obce Bohdanovce nad Trnavou za rok 2020. Poslanci vzali dokument na
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vedomie uznesením č. 11/2021.
Ad.9. Ekonómka obce Beáta Izakovičová oboznámila prítomných s návrhmi rozpočtových opatrení.
Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2021 poslanci schválili uznesením č. 7/2021 a Rozpočtové
opatrenie obce č. 11/2020 vzali na vedomie uznesením č. 11/2021.
Ad.10. K návrhom Rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ č. 1/2021 a č. 5/2020 sa vyjadrila ekonómka obce
Beáta Izakovičová. Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 1/2021 poslanci schválili uznesením č. 8/2021
a Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 5/2020 vzali na vedomie uznesením č. 11/2021.
Ad.11. Materiál - Plán hlavných úloh obce pri plnení úloh CO obyvateľstva, krízového riadenia,
hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry,
správy materiálu civilnej ochrany a obrany štátu bol zaslaný poslancom OZ elektronicky. Nik
z prítomných poslancov nemal k dokumentu pripomienky a vzali ho na vedomie uznesením č.
11/2021.
Ad.12. Starosta obce pripomenul prítomným poslancom prostredníctvom dokumentu Správa starostu obce
za rok 2020 uplynulý, pre celú spoločnosť, ako aj našu obec, tak náročný rok. Materiál vzali poslanci
na vedomie uznesením č. 11/2021.
Ad.13. Starosta obce informoval poslancov OZ so situáciou pandemického ochorenia COVID-19
v podmienkach obce a oboznámil poslancov s realitou testovania, ktorú obec dlhodobo zabezpečuje
po všetkých stránkach. Informáciu vzali poslanci na vedomie uznesením č. 11/2021.
Ad.14. Napriek tomu, ţe téma pomenovania ulíc v obci bola ukončená schválením VZN č. 67/2020 o určení
názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Bohdanovce nad Trnavou, nespokojní
občania vzniesli pripomienku k názvu ulice „Na Panšule“. Ţiadosť o prerokovanie tohto názvu vzali
poslanci na vedomie uznesením č. 11/2021. Ing. Tomáš Doboš sa vyjadril k ponechaniu uţ
schváleného názvu ulice z dôvodu historického zauţívania názvu lokality a z princípu – občania mali
dlhé obdobie na vyjadrenie sa k názvu aj na pripomienkovanie návrhu VZN. Starosta obce pripraví
k ďalšiemu zasadnutiu OZ návrh VZN o zmenu názvu a poslanci OZ definitívne rozhodnú.
Ad.15. Ing. Elena Marešová oboznámila poslancov s aktuálnou situáciou ohľadom sčítania obyvateľov,
domov a bytov 2021 v podmienkach obce a apelovala na nich, aby zohľadňujúc súčasnú
pandemickú situáciu propagovali samosčítanie obyvateľov. Informáciu vzali poslanci na vedomie
uznesením č. 11/2021.
Ad.16. Vznesenú pripomienku k návrhu zmeny ÚPNO 5/2020 nebolo moţné zaradiť na prerokovanie
v termíne a preto proces obstarávania poţadovanej zmeny ÚPNO bude obec riešiť po ukončení
prebiehajúcej Zmeny 5/2020. Starosta obce, chce zároveň do tohto dokumentu zakomponovať aj
pripravovanú obnovu poľnej cesty pri Trnávke, vedúcej k pozemkom, ktoré má vo vlastníctve obec,
a ktorých časť by sa mohla v budúcnosti, po výsadbe stromov a krov, vyuţívať ako oddychové miesto
pre našich občanov. Pripomienky Ing. Boţeny Janecovej po rokovaniach so starostom obce boli
zapracované do uznesenia č. 9/2021.
Ad.17. V tomto bode starosta obce informoval poslancov obce o všetkých ostatných skutočnostiach,
ktoré vzali poslanci na vedomie uznesením č. 11/2021 a zároveň poslanci schválili uznesenie č.
10/2021, ktorým súhlasili s osadením novostavby rodinného domu v zmysle Urbanistickej štúdie „IBV
Za humnami Bohdanovce nad Trnavou I. etapa“.
Ad.18. Do diskusie sa zapojili:
- Ing Tomáš Doboš poţiadal zabezpečiť, z dôvodu pandémie, zverejňovanie záznamov z rokovania OZ
na web stránke obce,
- starosta obce oznámil poslancom obce, ţe seniori nad 60 rokov dostali do schránok od obce 2 ks
respirátorov,
- Ing. Elena Marešová poloţila prítomným poslancom otázky a návrhy týkajúce sa skrášlenia verejných
priestranstiev a podpory diverzifikácie ŢP, ktoré by dávali moţnosť zapojenia sa do tvorby prostredia
v obci v ktorej ţijeme aj samotným občanom. Otázky by mali byť zodpovedané na nasledujúcom
zasadnutí OZ,
- Ing. Ľuboslav Kumančík upozornil na moţnosť zapojenia sa obce do výziev, ktoré podáva Envirofond
a moţnosť získať tak finančné prostriedky na rozvoj a skrášlenie obce,
- Ing. Tomáš Doboš pripomenul sťaţnosti občanov na vyhlasovanie miestnym rozhlasom pred 15.00
hod,
- Beáta Izakovičová pripomenula, ţe bezdôvodne sa pred touto hodinou nikdy nevyhlasuje.
Ad.19. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapísala: Ing. Elena Marešová

Bohdanovce nad Trnavou, 26.2.2021
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