Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Bohdanovce nad Trnavou z 26. februára 2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje:
Uznesenie č. 1/2021
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.
Zmluva o odovzdaní vodnej stavby do prevádzky TAVOS, a.s.
6.
Dodatok Zámennej zmluvy k Uzneseniu OZ č. 33/2020 v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu Trnava.
7.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a budúcej Darovacej zmluvy.
8.
Správa hlavnej kontrolórky obce Bohdanovce nad Trnavou za rok 2020.
9.
Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2021 a č. 11/2020.
10.
Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 1/2021 a č. 5/2020.
11.
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.
12.
Správa starostu obce za rok 2020.
13.
Aktuálna situácia pandemického ochorenia COVID-19 v podmienkach obce.
14.
Návrh občanov na zmenu názvu ulice.
15.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.
16.
Pripomienka občanov k zmene ÚPNO v lokalite Horný mlyn.
17.
Aktuálne informácie obce, ţiadosti a rôzne.
18.
Diskusia.
19.
Ukončenie zasadnutia OZ, záver.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Ľuboslav
Kumančík, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko - 7
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje odovzdanie vodnej stavby: IO 03 – Vodovod
a IO 04 – Kanalizácia splašková, stavebného objektu IBV Mladý potok, Bohdanovce nad Trnavou, ktorého
trvalé uţívanie bolo povolené Rozhodnutím Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o ţivotné
prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zloţiek ţivotného prostredia, Kollárova 8, Trnava zo dňa
04.12.2020, č. rozhodnutia – Vodovod: OU-TT-OSZP3-2020/040345-003 a č. rozhodnutia – Kanalizácia
splašková: OU-TT-OSZP3-2020/040346-003, ktorých dátum právoplatnosti je 09.12.2020, do prevádzky
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Priemyselná 10, Piešťany a súčasne sa schvaľuje návrh
prevádzkovej zmluvy podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia, ktorou sa vymedzujú vzájomné práva a povinnosti
v súvislosti s prevádzkou uvedených vodných stavieb.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Ľuboslav
Kumančík, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko - 7
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje odovzdanie vodnej stavby: SO 03 splašková
kanalizácia realizovanej v rámci stavby IBV Horný mlyn, pozemné komunikácie a inţinierske siete, ktorej
povolenie na trvalé uţívanie bolo vydané Rozhodnutím Okresného úradu Trnava, odborom starostlivosti
o ŢP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zloţiek ŢP, Kollárova 8, Trnava zo dňa 06.10.2020, č.
rozhodnutia: OU-TT-OSZP3-2020/033174-003, ktorého právoplatnosť je 21.10.2020, do prevádzky
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Priemyselná 10, Piešťany a súčasne sa schvaľuje návrh
prevádzkovej zmluvy podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia, ktorou sa vymedzujú práva a povinnosti
v súvislosti s prevádzkou uvedenej vodnej stavby.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Ľuboslav
Kumančík, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko - 7

-

proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní berie na vedomie Rozhodnutie OÚ Trnava, katastrálny
odbor č. V9098/2020-01 o prerušení konania v zámennej zmluve a schvaľuje dodatok č. 1 k uzneseniu OZ
č. 33/2020 z 26.08.2020 v nasledovnom znení vo zvýraznenom rozlíšení po doplnení:
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní, podľa § 9a ods.8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v z.n.p., schvaľuje prevod vlastníctva formou zámeny a to: novovytvorených pozemkov v k.ú. Bohdanovce
nad Trnavou, parcelu registra „C“ KN č. 266/2 – ostatná plocha o výmere 25 m2 a parcelu č. 268/4 – záhrada
o výmere 8 m2, spolu 33 m2, podľa Geometrického plánu č. 12-2/2020 vyhotoveného Mgr. Mariánom
Cepkom, toho času vo vlastníctve MUDr. Anna Šruteková, rod. Dudková,r.č. .......... bytom Bohdanovce nad
Trnavou v podiele 1/1 vedené na LV 998, MUDr. Eva Šruteková, rod. Šruteková, r.č. ............. bytom
Bohdanovce nad Trnavou v podiele 1/2 vedené na LV 1772 a JUDr. Barbora Petrovič, rod. Šruteková, r.č. .........
bytom Bohdanovce nad Trnavou v podiele 1/2, vedené na LV č. 1772 za novovytvorený pozemok v k.ú. obce
Bohdanovce nad Trnavou vo vlastníctve obce, vedený na LV č. 900, parcelu registra „C“ KN č. 227/22 – ostatná
plocha o výmere 33 m2 v zmysle GP na oddelenie pozemkov č. 12-2/2020 vyhotoveného geodetom Mgr.
Mariánom Cepkom zo dňa 20.4.2020 úradne overeným Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor, Ing.
Ľudmilou Rábarovou dňa 18.11.2020 pod č. GI 1621/2020, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zámenou sa upravia vlastnícke vzťahy nasledovne:
Obec sa stáva výlučným vlastníkom pozemkov v podiele 1/1:
- p.č. 266/2 o výmere 25 m2 ostatná plocha parcela registra „C“ zapísané na LV č. 1772
- p.č. 268/4 o výmere 8 m2 záhrada parcela registra „C“ zapísané na LV č. 998
MUDr. Eva Šruteková v podiele ½ a JUDr. Barbora Petrovič v podiele ½ sa stávajú podielovými spolu
vlastníčkami pozemku:
- p.č. 227/22 o výmere 33 m2 zastavaná plocha a nádvorie parcely registra „C“ zapísanej na LV č. 900
MUDr. Anna Šruteková, rod. Dudková zámenou nebude vlastniť žiadny podiel a s touto zámenou súhlasí.
Obec nemá námietky voči rozhodnutiu spoluvlastníkov o rozdelení vlastníckych podielov voči parcele č.
227/22 o výmere 33m2 zastavaná plocha a nádvorie.
Zámenou si zúčastnené strany vzájomne nič nedoplácajú.
Zdôvodnenie:
Rodina Šrutekových poţiadala Obec Bohdanovce nad Trnavou o úpravu hraníc pozemkov v ich vlastníctve
formou zámennej zmluvy, v zmysle geometrického plánu na oddelenie pozemkov parc. č. 266/2, 268/4 a 227/22,
ktorý vyhotovil dňa 20.04.2020 geodet Mgr. Marián Cepka, pod číslom plánu 12-2/2020 úradne overený
Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor Ing. Ľudmilou Rábarovou dňa 18.11.2020 pod č. GI 1621/2020.
Ţiadosť odôvodňujú prospešnosťou obidvoch strán, pre obec prejazdnosť komunikácie pri potoku Trnávka, do
ktorej podstatnou časťou zasahuje súčasná nehnuteľnosť parcela registra „C“ KN č. 266 a 268/1 v ich vlastníctve.
Úpravou hraníc v zmysle geometrického plánu sa obec stane vlastníkom tej časti, ktorá zasahuje do prejazdnej
komunikácie. Recipročne, formou zámeny tej istej výmery (33 m2 ), obec odstúpi svoju časť v pozemku registra
„C“ KN č. 227/1 tak, ako je navrhnuté. Zámena je navrhnutá –postupom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Obec súhlasí s uskutočneným
prevodom formou zámeny nehnuteľností v zmysle spomínaného geometrického plánu, pretoţe je to prospešné pre
obe strany.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Ľuboslav
Kumančík, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko - 7
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena práva vstupu, prechodu a prejazdu v zmysle prílohy č. 1 tohto uznesenia medzi obcou
Bohdanovce nad Trnavou a budúcimi oprávnenými z vecného bremena, manţelmi JUDr. Jana Ostatníková,
rod. Čápková a Ivan Ostatník.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Ľuboslav
Kumančík, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko - 7
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6/2021

OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje Zmluvu o budúcej darovacej zmluve
v zmysle prílohy č. 1 tohto uznesenia medzi budúcim obdarovaným, obcou Bohdanovce nad Trnavou
a budúcim darcom, manţelmi JUDr. Jana Ostatníková, rod. Čápková a Ivan Ostatník.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Ľuboslav
Kumančík, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko - 7
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Rozpočtové opatrenie obce Bohdanovce nad Trnavou č.
1/2021.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Ľuboslav
Kumančík, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko - 7
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie č. 8/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou č.
1/2021.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Ľuboslav
Kumančík, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko - 7
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie č. 9/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní:
1.
Neakceptuje
pripomienku Ing. Boţeny Janecovej, Bohdanovce nad Trnavou č. 318, k návrhu územnoplánovacej
dokumentácie Zmena 5b/2020- lokalita B1 – Horný mlyn zo dňa 25.11.2020 a to vzhľadom k tomu, ţe sa
pripomienka týkala aj časti k. ú. obce, ktoré nebolo predmetom riešenia Zmeny 5b/2020, resp. nebola
predmetom prerokovávania tejto zmeny ÚPN obce v zmysle §22 ods. 1) aţ 3) zákona č. 50/1976 Zb. v
znení neskorších predpisov (Stavebný zákon).
2.
Ukladá
Obecnému úradu v Bohdanovciach nad Trnavou
a)
v zmysle § 22 ods. 7) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov neakceptovanú pripomienku k
návrhu Zmeny 5b/2020- lokalita B1 – Horný mlyn znovu prerokovať s Ing. Boţenou Janecovou,
Bohdanovce nad Trnavou č. 318.
Termín :
ihneď
b)
zabezpečiť vypracovanie následnej zmeny Územného plánu obce Bohdanovce nad Trnavou v zmysle
pripomienky Ing. Boţeny Janecovej, Bohdanovce nad Trnavou č. 318 zo dňa 25.11.2020 k návrhu Zmeny
5b/2020- lokalita B1 – Horný mlyn.
Termín :
po schválení Zmeny 05/2020 ÚPN obce.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Ľuboslav
Kumančík, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko - 7
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie č. 10/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní súhlasí s umiestnením a osadením novostavby rodinného
domu Rozálie Carrera, rod. Kapičiaková na parcele registra „C“ KN č. 77/1 v zmysle Urbanistickej štúdie
„IBV Za humnami Bohdanovce nad Trnavou I. etapa“, za dodrţania následných regulatívov ustanovených
v ÚPNO.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Ľuboslav
Kumančík, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko - 7
- proti: 0

-

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 11/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, interpelácie poslancov OZ.
2. Pripomienky a dopyty občanov obce.
3. Správu hlavnej kontrolórky obce Bohdanovce nad Trnavou za rok 2020.
4. V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov Rozpočtové opatrenie obce Bohdanovce nad Trnavou č.11/2020.
5. V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou č. 5/2020.
6. 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.
7. Správu starostu obce za rok 2020.
8. Informáciu krízového štábu obce o napĺňaní úloh kladených na obec počas pretrvávajúceho ochorenia
COVId-19.
9. Ţiadosť občanov obce na zmenu názvu ulice „Na Panšule“ podľa predloţeného návrhu.
10. Informácie o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov, domov a bytov v obci.
11. Pripomienku občanov k zmene ÚPNO v lokalite Horný mlyn a vyjadrenia kompetentných orgánov
k navrhovanej zmene.
12. Informáciu o ukončení administratívnej finančnej kontroly projektu „Zelená infraštruktúra v obci
Bohdanovce nad Trnavou“.
13. Prípravu ţiadostí o dotáciu z TTSK v rámci programu „Podpora aktivít obcí na území Trnavskej ţupy“.
14. Vyhodnotenie prieskumu trhu na obstaranie ţacieho stroja typu Rider.
15. Prípravu dokumentu Program hosp. rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2021- 2027.
16. Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udrţateľného mestského rozvoja
„Trnava“, platného od 15.01.2021.
17. Dodatok k Zmluve o spolupráci č. 15/13200/006-ZoS so Západoslovenskou distribučnou, a.s., Bratislava
o predĺţení termínu plnenia.
18. Záznam Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o ŢP, vo veci povodňových prehliadok na toku
Trnávky.
19. Oznámenie o zaradení DHZO do kategórie „B“ a z toho plynúcich súvislostí v systéme celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR.
20. Opätovne zaslanú ţiadosť obcí Šelpice – Bohdanovce nad Trnavou Ţelezniciam SR, oblastné riaditeľstvo
Trnava na rekonštrukciu ţelezničného priecestia v katastri obce Šelpice.
21. Ţiadosť o obecný nájomný byt: Oľga Goreová, Nataša Turanská.
22. Oznámenie obce Boleráz o ţiakoch obce Bohdanovce nad Trnavou, ktorí si plnia povinnú školskú
dochádzku v ZŠ Boleráz.
23. Ţiadosť o súčinnosť pri riešení stanovenia hranice pozemkov zaslanú Ing. Boţenou Janecovou.
24. Ţiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby zaslanú Jurajom Kováčom.
25. Ţiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Bohdanovce nad Trnavou z dôvodu hodného
osobitného zreteľa zaslanú Ing. Renátou Spálovou.
Schválené počtom hlasov:
- za: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Ing. Ľuboslav
Kumančík, Ing. Tomáš Doboš, Ivan Bočko - 7
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Overovatelia:
JUDr. Andrej Adamec

_________________________________

Ing. Ľubomír Kvetan

_________________________________

Miroslav Sučák
starosta obce
V Bohdanovciach nad Trnavou 26.02.2021

