Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach nad Trnavou
konaného dňa 18. júna 2021.
_________________________________________________________________________________
Prítomní poslanci: Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter
Mračka, Boris Janto, Ing. Mgr. Michal Šarvaic -7
Ospravedlnení poslanci: Ing. Ľuboslav Kumančík, JUDr. Andrej Adamec – 2
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.
Petícia občanov k pomenovaniu ulice.
6.
Prerokovanie Záverečného účtu obce Bohdanovce nad Trnavou za rok 2020, Stanovisko
hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce, schválenie Záverečného účtu
obce a prídel do Rezervného fondu.
7.
Konsolidovaná výročná správa obce Bohdanovce nad Trnavou za rok 2020.
8.
Rozpočtové opatrenie obce č. 4/2021.
9.
Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 2/2021.
10.
Správa hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2021 a Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
2021.
11.
Prevod vlastníctva majetku obce predajom spôsobom hodného osobitného zreteľa ( Ing. Renáta
Spálová).
12.
Zmluva o budúcej darovacej zmluve ( Ing. Rozália Carrera).
13.
Zápisnice zo zasadnutí komisií pri OZ.
14.
Aktuálne informácie obce, ţiadosti a rôzne.
15.
Diskusia.
16.
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.27/2021.
Ad.2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí Boris Janto a Ing. Ľuboš Dušek. Návrhová komisia bola schválená
pomerom hlasov: 7 – za, 0 – proti, 0 – zdrţal sa.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí Peter Mračka a Ing. Ľubomír Kvetan. Overovatelia zápisnice
boli schválení pomerom hlasov: 7 – za, 0 – proti, 0 – zdrţal sa.
Zapisovateľka: Ing. Elena Marešová.
Ad.3. Starosta obce sa vrátil k predchádzajúcemu zasadnutiu OZ a skonštatoval, ţe uznesenie č. 25/2021, ktoré
mu odporučilo zvolať pracovné stretnutie s poslancami obce Šelpice vo veci zriadenia a financovania 3.
oddelenia ŠKD pri ZŠ sa ešte nezrealizovalo, do nasledujúceho zasadnutia OZ sa uskutoční. Všetky ostatné
prijaté uznesenia vstúpili do platnosti a boli zrealizované.
Interpelácie nevyuţil ţiadny z poslancov.
Ad.4. K bodu pripomienky a dopyty obyvateľov obce neboli vznesené ţiadne dopyty občanov obce.
Ad.5. Obci Bohdanovce nad Trnavou bola doručená Petícia občanov k pomenovaniu ulice na Panšule. Petícia
bola preskúmaná po formálnej aj obsahovej stránke, poslanci ju vzali na vedomie. Uznesenie č. 28/2021
o vyhovení petície poslanci neschválili.
Ad.6. Materiál k prerokovaniu Záverečného účtu obce Bohdanovce nad Trnavou za rok 2020 mali

poslanci zaslaný vopred. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce
prečítala hlavná kontrolórka obce s konštatovaním, ţe návrh bol spracovaný v súlade so zák. č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
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a odporučila jeho schválenie. Poslanci OZ ho schválili uznesením č.29/2021. Ekonómka obce
oboznámila poslancov s moţnosťou prídelu do Rezervného fondu obce, poslanci prídel schválili
uznesením č. 30/2021.
Ad.7. Materiál - Konsolidovaná výročná správa obce Bohdanovce nad Trnavou za rok 2020 bola bez
pripomienok poslancov, vzali ho na vedomie uznesením č. 38/2021.
Ad.8. K Rozpočtovému opatreniu obce č. 4/2021 sa vyjadrila ekonómka obce Beáta Izakovičová a
poslanci ho schválili bez pripomienok uznesením č. 31/2021.
Ad.9. Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 2/2021 schválili poslanci uznesením č. 32/2021 bez
pripomienok.
Ad.10. Hlavná kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková prečítala Správu hlavnej kontrolórky obce za 1.
polrok 2021 (poslanci ju vzali na vedomie uznesením č. 38/2021) a predniesla návrh Plánu
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 ( poslanci ho schválili uznesením č. 33/2021).
Ad.11. Poslanci sa vrátili k rozpracovanej téme prevodu vlastníctva majetku obce predajom spôsobom hodným
osobitného zreteľa a schválili ho uznesením č. 34/2021.
Ad.12. Zmluva o budúcej darovacej zmluve o ktorej sa diskutovalo na predchádzajúcom zasadnutí OZ,
poslanci schválili uznesením č. 35/2021.
Ad.13. Komisie zriadené pri OZ zasadali a rokovali o témach, ktoré zaznamenali vo svojich zápisniciach
zaslaných vopred, poslanci sa bliţšie k téme nevracali. Predseda komisie školstva, sociálnych
vecí, kultúry a športu Ivan Bočko poďakoval všetkým účastníkom brigády zvolanej z dôvodu rekonštrukcie
detského ihriska. Informáciu vzali poslanci na vedomie uznesením č. 38/2021.
Ad.14. Starosta obce spolu s poslancami prerokovali ţiadosti Ing. Tarkoša a manţelov Andraščíkových o kúpu
obecných nehnuteľností. Obe ţiadosti poslanci neschválili ( uznesenie č. 36/2021 a č. 37/2021). Všetky
ostatné prerokované skutočnosti, vzali poslanci na vedomie uznesením č. 38/2021.
Ad.15. Do diskusie sa zapojili:
- Ing. Šarvaic sa zaujímal o vyučovanie ţiakov v náhradných priestoroch ZŠ, ak ich bude treba z dôvodu
navýšenia kapacity ZŠ vytvoriť a ich pripravenosť po stránke beţných hygienických štandardov,
- starosta obce vysvetlil, ţe priebeţne sa tento problém bude riešiť a poţiadal členov komisie výstavby,
regionálneho rozvoja a ŢP, aby na ďalšom zasadnutí komisie túto tému prerokovali, zároveň oboznámil
poslancom o plánovanom rokovaní so zástupcami Mesta Trnava ohľadom zriadenia školského obvodu so
ZŠ A. Kubinu,
- Ing. Doboš sa zaujímal o vytvorenie vodných plôch na zadrţanie vody v pôde a vytvorenie biotopu pre
vodné ţivočíchy a rastliny,
- starosta obce posunul túto tému na najbliţšie pracovné stretnutie,
- p. Janto oboznámil poslancov obce s vlastnou aktivitou, v rámci ktorej mapuje kultúrne a historické
pamiatky v obci, poţiadal poslancov, ak majú informácie na túto tému, na tomto diele spolupracovali
a informoval o príprave VZN, ktorým sa obecné pamiatky schvália,
- starosta obce poďakoval p. Jantovi za aktivitu, propagáciu histórie a kultúry nielen v obci ale aj v širšom
meradle prostredníctvom médií,
- Ing. Kvetan – poţiadal o ukončenie novovybudovaného chodníka pri pošte tak, aby nedochádzalo
k úrazom.
Ad.16. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

Zapísala: Ing. Elena Marešová

Bohdanovce nad Trnavou, 18.06.2021
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