Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach nad Trnavou
konaného dňa 23. októbra 2020.
_________________________________________________________________________________
Prítomní poslanci: Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Boris Janto, Ing. Ľuboslav
Kumančík, JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka - 8.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Mgr. Michal Šarvaic – 1.
Návrh programu rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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.
Rozpočtové opatrenie obce Bohdanovce nad Trnavou č.7/2020 a č. 8/2020.
Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou č. 2/2020 a č. 3/2020.
Návrh VZN č. 67/2020 o určení názvu ulíc a iných VP na území obce Bohdanovce nad
Trnavou.
Prevod vlastníctva majetku spôsobom hodného osobitného zreteľa (p. Rozália Carrera).
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019 obce
Bohdanovce nad Trnavou.
Aktualizácia nájomného bývania.
Aktuálne opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia v podmienkach obce.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ a MŠ v škol.
roku 2019/2020, Plán práce ZŠ a MŠ v škol. roku 2020/2021.
Oznámenie ZŠ s MŠ o počtoch detí a žiakov ZŠ s MŠ v Bohdanovciach nad Trnavou po
zberových údajoch k 15.9.2020.
Zmluva o spolupráci pri realizácii investície s TAVOS, a.s.
Aktualizácia rozpočtových nákladov stavby „Cyklotrasa Bohdanovce nad Trnavou“.
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Bohdanovce nad Trnavou na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 vo výške 29 911,-€.
XXX. snem ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, uskutočnený 3. septembra 2020.
Aktuálne informácie obce, žiadosti 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. 43/2020.
Ad.2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Ľuboslav Kumančík a Ing. Tomáš Doboš. Návrhová
komisia bola schválená pomerom hlasov: 5 – za, 0 – proti, 1 – zdržal sa.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí JUDr. Andrej Adamec a Peter Mračka. Overovatelia
zápisnice boli schválení pomerom hlasov: 6 – za, 0 – proti, 0 – zdržal sa.
Zapisovateľka: Ing. Elena Marešová.
Ad.3. Na rokovanie sa dostavil Ing. Tomáš Doboš.
Starosta obce sa vrátil k predchádzajúcemu zasadnutiu OZ a skonštatoval, že všetky prijaté
uznesenia vstúpili do platnosti a boli zrealizované alebo sú v štádiu plnenia. K schválenému
uzneseniu č. 35/2020, ktoré sa týkalo predaja obecnej nehnuteľnosti Mariánovi a Ľubici Šinkovým
bola prijatá žiadosť manželov Šinkových na odstúpenie od kúpy nehnuteľnosti, ktorá bola
poslancami OZ vzatá na vedomie uznesením č. 54/2020.
Interpelácie nevyužil žiadny z poslancov.
Ad.4. K bodu pripomienky a dopyty obyvateľov obce prišli písomne na obecný úrad:
- pripomienky občanov, ktoré sa týkali návrhu VZN č. 67/2020 o určení názvu ulíc a iných VP
na území obce Bohdanovce nad Trnavou, tie vyhodnotila príslušná komisia na svojom
zasadnutí,
- dopyt Ing. Martina Škulca bude podaný na preskúmanie Okresnej prokuratúre v Trnave.
Ad.5. Ekonómka obce Beáta Izakovičová oboznámila prítomných s návrhmi rozpočtových opatrení.
Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 prijali poslanci OZ na vedomie uznesením č. 54/2020
a rozpočtové opatrenie č. 8/2020 schválili uznesením č. 44/2020.
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Ad.6. Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Lucia Plaštiaková informovala prítomných poslancom s obsahom
návrhov rozpočtových opatrení ZŠ s MŠ. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 prijali poslanci OZ na
vedomie uznesením č. 54/2020 a rozpočtové opatrenie č. 3/2020 schválili uznesením č. 45/2020.
Počas tohto bodu programu sa na rokovanie dostavil JUDr. Andrej Adamec.
Ad.7. Návrhom VZN č. 67/2020 o určení názvu ulíc a iných VP na území obce Bohdanovce nad
Trnavou sa poslanci OZ zaoberali aj prostredníctvom komisie k organizačno-technickému
zabezpečeniu pomenovania ulíc, ktorá na svojom zasadnutí preskúmala a vyhodnotila
pripomienky občanov, akceptované zapracovala do návrhu. VZN č. 67/2020 poslanci
schválili uznesením č. 46/2020.
Ad.8. Spôsobom prevodu vlastníctva nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa OZ
zaoberalo už na predchádzajúcom zasadnutí. Samotný prevod poslanci schválili uznesením č.
47/2020.
Ad.9. Poslancom OZ bol materiál Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2019 obce Bohdanovce nad Trnavou zaslaný pred rokovaním OZ. Poslanci
nemali k spomínanému materiálu žiadne pripomienky a vzali ho na vedomie uznesením č.
54/2020.
Ad.10. Komisia pre ekonomiku, financie a bytovú politiku zasadala dňa 21.10.2020, aby odporučila
poslancom OZ nových nájomníkov na uvoľnený 3- izbový obecný nájomný byt A2 v bytovom
dome súp. č. 410. Poslanci pridelenie bytu schválili uznesením č. 48/2020.
Ad.11.Starosta obce informoval poslancov o nových skutočnostiach zo zasadnutí KŠ obce, opatreniach
ÚVZ SR v podmienkach obce a celoštátnom testovaní občanov SR. Poslanci vzali informáciu na
vedomie uznesením č. 54/2020.
Ad.12. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ a MŠ v škol.
roku 2019/2020 predstavila riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Lucia Plaštiaková. Poslanci ich schválili
uznesením č. 49/2020 a uznesením č. 50/2020. Plán práce ZŠ a MŠ v škol. roku 2020/2021
vzali poslanci na vedomie uznesením č. 54/2020. Materiály v plnom znení boli doručené
poslancom OZ elektronickou formou.
Ad.13. Mgr. Lucia Plaštiaková informovala poslancov o výsledkoch eduzberu v školských
zariadeniach konaného k 15.9.2020, ktorý sa konal podľa metodického pokynu MŠ SR.
Informácia bola vzatá na vedomie uznesením č. 54/2020.
Ad.14.Starosta obce informoval o žiadosti na dotáciu na obecnú kanalizáciu v zmysle Zmluvy o
spolupráci pri realizácii investície s firmou TAVOS, a.s. Poslanci návrh zmluvy schválili
uznesením č. 51/2020.
Ad.15. Aktualizácia rozpočtových nákladov stavby „Cyklotrasa Bohdanovce nad Trnavou“ sa robí
z dôvodu aktualizácie PD, nutnosti úpravy uznesenia OZ č. 58/2018 zo dňa 8.11.2018 v časti,
ktorá sa týka označenia výzvy a spolufinacovania. Poslanci ju schválili uznesením č.
52/2020.
Ad.16. Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci obci Bohdanovce nad Trnavou na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 vo výške 29 911,-€ cestou MF SR
poslanci schválili uznesením č. 53/2020.
Ad.17. Informáciu o XXX. sneme ZMO, región JE Jaslovské Bohunice, uskutočnenom 3. septembra
2020, materiál zo snemu bol zaslaný elektronicky, poslanci ju vzali na vedomie uznesením č.
54/2020.
Ad.18. V tomto bode starosta obce informoval poslancov obce o všetkých ostatných skutočnostiach,
ktoré vzali poslanci na vedomie uznesením č. 54/2020.
Ad.19. Do diskusie sa zapojili poslanci:
- Ivan Bočko sa informoval na možnosť orezu drevín, ktoré presahujú do komunikácie Za
humnami a prípadnú výzvu majiteľom týchto drevín. Zároveň sa informoval na možnosť
oslovenia majiteľov auta stojaceho na zanedbanom pozemku pri potoku z dôvodu možného
úniku ropných látok do vodného toku a vysemenenia vzrastlých náletových rastlín.
- Ing. Ľuboslav Kumančík požiadal starostu obce, aby obec zabezpečila vlastný stavebný dozor
– napr. z radov stavebnej komisie, na investičnú výstavbu v obci z dôvodu možnosti
predchádzaniu zanedbania požadovaných úkonov.
Ad.20. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
Zapísala: Ing. Elena Marešová

Bohdanovce nad Trnavou, 23.10.2020
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