Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Bohdanovce nad Trnavou zo 17. septembra 2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje:
Uznesenie č. 39/2021
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.
Návrh VZN obce Bohdanovce nad Trnavou č. 70/2021
- o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka základnej školy ,
- o financovaní materskej školy a školských zariadení,
- o určení výšky príspevkov obce na režijné náklady v školskej jedálni,
- o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu,
- o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni.
6.
Rozpočtové opatrenie obce č. 5/2021 a č. 6/2021.
7.
Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ č. 3/2021.
8.
Zmluvy s firmou TAVOS, a.s. o prevode vlastníckych práv k vodným stavbám.
9.
Aktuálne informácie obce v oblasti jej školstva.
10.
Zápisnice zo zasadnutí komisií pri OZ.
11.
Žiadosti a rôzne.
12.
Diskusia.
13.
Ukončenie zasadnutia OZ, záver.
Schválené počtom hlasov:
- za: Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal Šarvaic, Ing. Tomáš
Doboš, JUDr. Andrej Adamec, Boris Janto - 7
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č. 40/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní berie na vedomie Žiadosť ZŠ s MŠ Bohdanovce nad
Trnavou o zrušenie VZN č. 53/2017 a Dodatku k VZN č. 53/2017 a schvaľuje VZN obce Bohdanovce
nad Trnavou č. 70/2021
- o mieste a čase zápisu detí do 1. ročníka základnej školy ,
- o financovaní materskej školy a školských zariadení,
- o určení výšky príspevkov obce na režijné náklady v školskej jedálni,
- o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu,
- o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni.
Schválené počtom hlasov:
- za: Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal Šarvaic, Ing. Tomáš
Doboš, JUDr. Andrej Adamec, Boris Janto, Ivan Bočko - 8
- proti: 0

-

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 41/2021
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. 6/2021.
Schválené počtom hlasov:
- za: Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal Šarvaic, Ing. Tomáš
Doboš, JUDr. Andrej Adamec, Boris Janto, Ivan Bočko - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č. 42/2021
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. 3/2021.
Schválené počtom hlasov:
Schválené počtom hlasov:
- za: Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal Šarvaic, Ing. Tomáš
Doboš, JUDr. Andrej Adamec, Boris Janto, Ivan Bočko - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č.43/2021
OZ v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní schvaľuje Zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k vodnej stavbe – kanalizácie splaškovej (Pri ihrisku, Kopcová cesta a Za humnami), uzatvorenej podľa
§51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov medzi
účastníkmi TAVOS, a.s., Priemyselná 10, Piešťany a Obcou Bohdanovce nad Trnavou v zmysle
predloženého návrhu.
Schválené počtom hlasov:
- za: Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal Šarvaic, Ing. Tomáš
Doboš, JUDr. Andrej Adamec, Boris Janto, Ivan Bočko - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Uznesenie č. 44/2021
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. Rozpočtové opatrenie obce Bohdanovce nad Trnavou č. 5/2021.
4. Zápisnicu zo spoločného pracovného rokovania samospráv obcí Bohdanovce nad Trnavou
a Šelpice ohľadom financovania novootvoreného tretieho oddelenia školského klubu pri ZŠ.
5. Odpoveď Mesta Trnava na žiadosť obce o zriadenie spoločného školského obvodu od. šk. roku
2022/2023.
6. Súhlasné stanovisko RÚ VZ v Trnave na dočasné zabezpečenie výdaja jedál pre žiakov
a zamestnancov ZŠ s MŠ v priestoroch budovy OcÚ.
7. Informácie OcÚ o stave vykonávaných prác na prístavbe MŠ a problematike prefinancovania
MIRRI SR.
8. Poskytnutie požadovaných informácií v zmysle žiadosti Natálie Fagovej.
9. Uzatvorenie Zmluvy o dielo s firmou ARDSYSTÉM, s.r.o. na výrobu a dodanie informačno –
navigačného systému uličného značenia.
10. Inštaláciu exteriérového gymnastického cvičenia, tzv. Workaut, na športovom ihrisku.
11. Podanú žiadosť obce o dotáciu na TAVOS, a.s. na zriadenie časti splaškovej kanalizácie.
12. Zmluvu o poskytnutej dotácii z Fondu na podporu umenia na nákup kníh do obecnej knižnice.

13. Podanú žiadosť o rekonštrukciu a opravu cesty v správe TTSK.
14. Expertízny posudok na stanovenie stability lipy na námestí formou akustického tomografu.
15. Rozhodnutie OÚ Trnava, odboru opravných prostriedkov o odvolaní na vyporiadanie vlastníckych
práv v ZO Kapustnica.
16. Žiadosti:
- o pridelenie obecného nájomného bytu – 3x,
- o odkúpenie časti obecného pozemku – 1x,
- o prenájom časti obecného pozemku – 1x,
- o zriadenie parkovacích miest pre obyvateľov bytového domu č.393,
- o uzavretie Rámcovej zmluvy na rok 2022 o poskytovanie sociálnych služieb (opatrovateľská
služba – terénna forma) – Sýkorka, n.o.
17. Zápisnice zo zasadnutí:
- Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ŽP zo dňa 10.09.2021,
- Komisie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu zo dňa 03.08.2021.
18. Rozhodnutie SOÚ o ustanovení opatrovníka. Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu 2x.
19. Záznam o kontrole na Matričnom úrade Bohdanovce nad Trnavou.
20. Aktuálne informácie starostu obce z oblasti školstva.
21. Informáciu o finančnej dotácii z TTSK na riešenie dažďovej kanalizácie pri hasičskej zbrojnici.
22. Informácie o činnosti DPZO v súvislosti s návštevou pápeža na Slovensku.
23. Informácie k sčítaniu obyvateľov.
24. Informáciu z XXXI. snemu ZMO, JE Jaslovské Bohunice konaného dňa 3.9.2021.
25. Informáciu o zrušení plánovaného spoločného posedenia k životným jubileám v obci z dôvodu
zhoršenej pandemickej situácie.
Schválené počtom hlasov:
- za: Ing. Ľuboš Dušek, Ing. Ľubomír Kvetan, Peter Mračka, Mgr., Ing. Michal Šarvaic, Ing. Tomáš
Doboš, JUDr. Andrej Adamec, Boris Janto, Ivan Bočko - 8
- proti: 0
- zdržal sa: 0

Overovatelia:
Boris Janto

_____________________________________

Ing. Ľuboš Dušek

____________________________________

Miroslav Sučák
starosta obce

V Bohdanovciach nad Trnavou 17.09.2021

