Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bohdanovciach nad Trnavou
konaného dňa 19. júna 2020.
_________________________________________________________________________________
Prítomní poslanci:
Ospravedlnení poslanci:

Ivan Bočko, Ing. Tomáš Doboš, Ing. Ľuboš Dušek, Boris Janto, Ing.
Ľuboslav Kumančík, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Mgr.
Michal Šarvaic - 8
JUDr. Andrej Adamec - 1

Program rokovania:
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.
Správa hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2020 a Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok
2020.
6.
Prerokovanie prijatých uznesení č. 15/2020 a č. 16/2020 na zasadnutí OZ dňa 24.04.2020.
7.
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.
Ad.1. Starosta obce privítal prítomných poslancov a hostí a oboznámil ich s programom zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia uznesením č. 22/2020.
Ad.2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Mgr. Michal Šarvaic a Ivan Bočko. Návrhová komisia
bola schválená pomerom hlasov: 8 – za, 0 – proti, 0 – zdrţal sa.
Ako overovatelia zápisnice boli navrhnutí Boris Janto a Ing. Ľubomír Kvetan. Overovatelia
zápisnice boli schválení pomerom hlasov: 8 – za, 0 – proti, 0 – zdrţal sa.
Zapisovateľka: Ing. Elena Marešová.
Ad.3. Starosta obce sa vrátil k predchádzajúcemu zasadnutiu OZ, ktoré bolo z dôvodu pandémie Covid
19 neverejné a z dôvodu transparentnosti a zákonnosti navrhol zrušenie a opätovné hlasovanie
o uzneseniach č. 15 a 16 a skonštatoval, ţe všetky ostatné uznesenia vstúpili do platnosti a boli
zrealizované alebo sú v štádiu plnenia.
Interpelácie nevyuţil ţiadny z poslancov
Ad.4. Na zasadnutí neboli od prítomných občanov vznesené ţiadne otázky, tie ktoré boli doručené na
OcÚ tesne pred zasadnutím OZ budú postúpené príslušným komisiám pri OZ na prerokovanie.
Ad.5. Hlavná kontrolórka obce PhDr. Zlatica Opáleková predniesla prítomným Správu hlavnej
kontrolórky obce za 1. polrok 2020, ktorú zobrali poslanci na vedomie uznesením č. 30/2020.
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 schválili poslanci uznesením č. 23/2020. Oba materiály
ostali bez pripomienok prítomných poslancov.
Ad.6. Starosta obce sa v tomto bode programu vrátil k prerokovaným uzneseniam č. 15 a č. 16
z predchádzajúceho rokovania OZ a vysvetlil poslancom potrebu obe uznesenia zrušiť z dôvodu
nezákonnosti prijatia na neverejnom rokovaní OZ. Poslanci uznesenie č. 15/2020 zrušili
uznesením č. 24/2020 a uznesenie č. 16 zrušili uznesením č. 25/2020. Keďţe téma prevodov
majetku bola prediskutovaná na predchádzajúcich zasadnutiach OZ, nikto z prítomných nemal
potrebu o nej ďalej diskutovať, tak prevod vlastníctva majetku z dôvodu hodného osobitného
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zreteľa na nadobúdateľa Dušana Nemtšáka a Luciu Bokorovú poslanci schválili bez pripomienok
uznesením č. 26/2020 a prevod vlastníctva majetku formou zámeny a odkúpenia z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na nadobúdateľa Jozefa Demoviča a manţelku Gabrielu poslanci
schválili bez pripomienok uznesením č. 27/2020.
Ad.7. Starosta obce oboznámil poslancov so ţiadosťou rodiny Šrutekových o úpravu hraníc pozemkov
formou zámennej zmluvy. Ţiadosť bola poslancami schválená uznesením č. 28/2020, spôsobom postup formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Ad.8. Pani Izakovičová podrobne vysvetlila jednotlivé poloţky a úpravy medzi poloţkami
v rozpočtovom opatrení č. 3/2020 – poslanci ho vzali na vedomie uznesením č. 30/2020
a oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 4/2020 - poslanci ho schválili uznesením č.
29/2020.
Ad.9. Konsolidovanú výročnú správu obce Bohdanovce nad Trnavou za rok 2019 vzali poslanci na
vedomie uznesením č. 30/2020 bez pripomienok.
Ad.10. Informácie krízového štábu obce v období vyhláseného núdzového stavu pre pandémiu šírenia
koronavírusu COVID-19 v našej obci v spolupráci so zástupcami ZŠ a MŠ priblíţil poslancom
starosta obce, člen KŠ Boris Janto a riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Lucia Plaštiaková. Poslanci
informáciu vzali na vedomie uznesením č. 30/2020.
Ad.11. Správu o hospodárení SOÚ v Trnave za rok 2019 vzali poslanci na vedomie uznesením č.
30/2020 bez pripomienok.
Ad.12. Správu o situácii v ZŠ s MŠ predniesla Mgr. Lucia Plaštiaková – išlo o podrobnú správu riešenia
vzniknutej situácie spôsobenej núdzovým stavom a zatvorením škôl, ktorú ZŠ s MŠ v obci veľmi
dobre zvládla nielen obsahovo, ale aj po stránke technického zabezpečenia a oboznámila OZ so
zápisom ţiakov do 1. ročníka ZŠ a detí do MŠ. V rámci tohto bodu programu sa prediskutovala aj
téma anonymnej ţiadosti rodičov zaslanú na RÚVZ v Trnave o preverenie vhodnosti kapacity
jedálne v MŠ a výsledok jej šetrenia a projektantom vypracovaná projektová dokumentácia
prístavby ZŠ pre územné konanie. Poslanci tieto informácie vzali na vedomie uznesením č.
30/2020.
Ad.13. Poslanci zobrali na vedomie uznesením č. 30/2020 aj zápisnice Komisie výstavby, regionálneho
rozvoja a ochrany ţivotného prostredia zo dňa 18.05.2020 a Komisie k organizačno – technickému
zabezpečeniu pomenovania ulíc v obci zo dňa 27.05.2020.
Ad.14. Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so všetkými aktuálnymi informáciami
a ţiadosťami, ktoré obec rieši v dobe od posledného zasadnutia OZ. Ţiadosti Bc. Moniky
Kovárovej a p. Jaroslava Siantu z dôvodu neskorého zaslania na OcÚ odporučil prerokovať
v príslušných komisiách pri OZ. Audio záznamy z rokovaní OZ budú na základe ţiadosti
poskytnuté občanovi - ţiadateľovi na skopírovanie, čomu bude predchádzať podpísanie záznamu
o poučení podľa zákona č. 18/2018 Zb,z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Poslanci všetky informácie vzali na vedomie uznesením č. 30/2020.
Ad.15. Do diskusie sa zapojili poslanci:
- p. Mračka sa informoval na moţnosť napojenia sa na kanalizáciu pre MŠ,
- starosta obce ho oboznámil s harmonogramom postupného zavádzania kanalizácie v obci,
- Ing. Škulec poloţil otázku poslancom OZ, či si myslia, ţe predchádzajúce zasadnutie OZ,
ktoré bolo neverejné, bolo zákonné,
- poslanci B. Janto a Ing. Ľ. Dušek skonštatovali, ţe vzhľadom na skutočnosť, ţe termín
zasadnutia bol schválený v čase pred núdzovým stavom, vzhľadom na to, ţe zasadnutia OZ sa
musia konať v súlade so zákonom o obecnom zriadení minimálne kaţdé tri po sebe idúce
mesiace a mnoţstvo vecí, ktoré bolo nutné prerokovať aj vďaka mimoriadnej situácii, ktorá
nastala, bolo nutné zasadnutie zvolať. Zasadnutie sa konalo v súlade s
prísnymi
bezpečnostnými opatreniami a nariadeniami Hlavného hygienika SR,
- v závere rokovania poslanci ešte rozdiskutovali tému umiestnenia zrkadla na kriţovatke pri
pošte a zákaz zastavenia a státia na ceste pri pošte – téma bola odovzdaná na prerokovanie do
Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ŢP.
Ad.16. Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
Zapísala: Ing. Elena Marešová

Bohdanovce nad Trnavou, 19.06.2020
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