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Výzva starostu obce
k aktuálnej pandémii.
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Protikorupčné opatrenia
Zapojte sa do ankety 
pre lepšiu prevenciu 
proti korupcii.
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Odpady po novom
Prezrite si zmeny 
a novinky vo vývozoch 
odpadu v obci.
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Voľby do NR SR
Prehľadné výsledky 
parlamentných volieb 
v Bernolákove.
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Starosta obce, zamestnanci obecného úradu a redakčná rada 
želajú všetkým občanom príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.
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Pod luPou

Ako na Nový rok, tak po celý rok
Obecná polícia začala prácu v novom roku  
v plnom nasadení. Doposiaľ evidujeme tak-
mer dvojnásobne zvýšený nárast udalostí  
v porovnaní so začiatkom roka 2019. Táto šta-
tistika je dôkazom toho, že v obci rastie po-
čet obyvateľov a taktiež rastie aj vaša dôvera  
k Obecnej polícii. Veríme, že svojím nasade-
ním tu budeme pre vás počas celého roka.

Ochrana majetku
Obecná polícia Bernolákovo je pripravená 
ochrániť váš majetok prostredníctvom na-
pojenia vašej nehnuteľnosti na PCO alebo  
s využitím prenosného bezpečnostného za-
riadenia TICK Tracker, a samozrejme, kva-
litnou službou stráženia vášho majetku. 
Bližšie informácie o možnosti ochrany ma-
jetku nájdete na oficiálnej webovej stránke  
www.obecnapolicia.sk, alebo telefonicky 
na čísle: 0918 588 468. Miestne oddelenie  
PZ SR informovalo obecnú políciu o vlámaní 
do rodinného domu a stavby v našej obci, 
preto svoje zabezpečenie majetku nepodce-
ňujte.

Právomoci
S novelizáciou zákona o cestnej premávke  
a zákona o obecnej polícii chceme informo-
vať občanov, že činnosť obecných policajtov 
sa rozšírila o ďalšie právomoci. Hliadkam OcP 
sa zvýšili najmä právomoci pri objasňovaní 
priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, napr. riešenie porušenia 
dopravných zariadení (napr. svetelná signa-
lizácia železničného priecestia...), porušenia 
dopravných značiek (napr. DZ P2 „Stoj, daj 
prednosť v jazde“...) alebo porušení zo vše-
obecnej úpravy cestnej premávky. Konkrétne 
znenie právomocí nájdete v § 3 ods. 1 písm. 
f), Zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polí-
cii. Spomínaný zákon taktiež hovorí o tom, že 
hliadky OcP sú na plnenie svojich úloh opráv-
nené využívať zvukové a obrazové záznamy  
a zaznamenávať priebeh činností a zákrokov. 
V neposlednom rade chceme informovať ob-
čanov a vodičov, že so zvýšením našich prá-
vomocí je spojené aj oprávnenie zastavovať 
vozidlá. Príslušníci OcP sú podľa § 12a spo-
mínanej novelizácie zákona o obecnej polícii 
oprávnení zastavovať vozidlá alebo v prípade 
potreby im prikázať smer jazdy. Veríme, že 
so zvýšením našich právomocí bude možné 
dôkladnejšie zabezpečovať verejný poriadok 
v obci. 

Pomoc občanovi
Dôkazom toho, že sme tu pre občanov aj 
mimo služby, svedčí prípad, kedy príslušníčka 
OcP vo svojom osobnom voľne spozorovala, 
že jej suseda staršieho veku má na plote za-
vesený už druhý deň plný obedár s jedlom. 
Nakoľko o svoju susedu mala obavu, vyro-
zumela službukonajúcu hliadku, ktorá prišla 
preveriť situáciu. Hliadka sa pokúsila staršej 
osobe dozvoniť a dovolať, no neúspešne.  
Z dôvodného podozrenia, že sa osobe mohlo 
niečo stať, hliadka vyrozumela štátnu políciu, 
ktorá následne privolala na miesto príslušní-

kov HaZZ SR. Hasiči vstúpili do objektu, kde 
našli na zemi ležať uvedenú staršiu osobu, 
ktorej bola bezodkladne poskytnutá prvá 
pomoc a privolaná RZP. Aj vďaka všímavosti 
našej kolegyne v osobnom voľne a bezod-
kladného riešenia situácie službukonajúcej 
hliadky a príslušníkov PZ SR, HaZZ SR a ZZS 
sa podarilo staršiu zranenú osobu včas nájsť 
a zachrániť. Touto cestou chceme opätovne 
pripomenúť našim občanom, že v prípade 
ochrany zdravia svojich blízkych, či už ide  
o rodičov, starých rodičov, deti alebo aj 
ochrany života a zdravia samých seba, OcP 
disponuje službou záchranného tlačidla Se-
niAngel. Podrobnejšie informácie o uvedenej 
službe nájdete na oficiálnej webovej stránke  
www.obecnapolicia.sk alebo telefonicky u 
náčelníka OcP na čísle: 0918 656 166. 

Voľný pohyb psov
Neustála osveta obyvateľstva o zákaze voľ-
ného pohybu psov formou článkov ale aj 
osobne pri výkone služby v našej obci alebo 
sankcionovanie priestupkov na úseku voľ-
ného pohybu psa stále nestačí. Za obdobie 
necelých dvoch mesiacov od začiatku roka 
hliadky OcP evidujú až v 37 prípadoch hlá-
senie o voľnom pohybe psov v uliciach obce. 
Priemerne takmer každý deň hliadka OcP ob-
drží hlásenie o voľnom pohybe psa. Žiadame 
preto majiteľov psov, aby zabezpečili svojim 
psom chovný priestor tak, aby nedošlo k ich 
voľnému pohybu. Taktiež chceme požiadať 
občanov, aby svojich psov začipovali a vy-
zývame ich, aby mali psov zaevidovaných 
na obci Bernolákovo, nakoľko im to prika-
zuje zákon a taktiež VZN obce Bernolákovo  
č. 7/2017 o podmienkach držania psov. Hliad-
ky sa začnú čoraz viac zameriavať na dodržia-
vanie právnych predpisov na úseku držania 
psov a v prípade zistenia opakovaného po-
rušenia predpisov zo strany majiteľov bude 
v zmysle zákona nútený tvrdší postih týchto 
majiteľov psov. 

Voľný pohyb psov je naozaj problémom, čoho 
dôkazom je aj situácia, kedy na jednej z ulíc 
pri doručovaní poštových zásielok bola na-
padnutá zamestnankyňa pošty voľne sa po-
hybujúcim psom, ktorý ju pohrýzol a spôsobil 
jej zranenia, ktoré si vyžadovali lekárske ošet-
renie. Nakoľko sa majiteľ uvedeného psa do-
pustil priestupku, osoba páchateľa bola hliad-
kou OcP riešená v zmysle zákona v blokovom 
konaní. Chceme pripomenúť držiteľom psov, 

že v prípade pohryzenia cudzej osoby vaším 
psom ste podľa § 4 ods. 4 Zákona č. 282/2002 
Z. z, ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov, povinný oznámiť túto skutoč-
nosť obci, kde je váš pes evidovaný. Nezabú-
dajte na túto povinnosť. Ďakujeme za poro-
zumenie.

Mačky 
Problémom v obci nie sú len psy, ale aj mač-
ky. Dôkazom sú hlásenia o zrazených mač-
kách alebo nájdených malých mačiatkach, 
prípadne túlavých mačkách. Preto chceme 
informovať občanov, že OcP nedisponuje 
prostriedkami na odstránenie zrazených ma-
čiek alebo odchyt túlavých mačiek. Odstrá-
nenie zrazených mačiek z cestnej komuniká-
cie je povinnosťou správcu ciest, nie obecnej 
polície. 

Nový chodník
Ako ste si mohli všimnúť, v obci sa nám rozras-
tajú chodníky, ktoré slúžia hlavne pre chod-
cov a nie na parkovanie motorových vozidiel 
alebo jazdu cyklistov. Z tohto dôvodu hliadky 
OcP zvýšia hliadkovanie v okolí chodníkov  
a budú kontrolovať správne užívanie všet-
kých chodníkov v obci, nielen tých nových. 
Každé porušenie ustanovenia bude riešené 
hliadkami OcP v zmysle zákona. 

Obytná zóna
Aj v súčinnosti s vami občanmi sa hliadkam 
OcP podarilo nastoliť poriadok v správnom 
parkovaní vozidiel v obytných zónach. Na-
koľko sa ešte stále nájdu občania, ktorí toto 
porušenie neakceptujú a využívajú na státie 
vozidiel obytnú zónu, hliadky OcP budú čas-
tejšie a prísnejšie v zmysle zákona riešiť toto 
porušenie. Taktiež touto cestou vám chce-
me pripomenúť znenie § 21 od. 1 Zákona  
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý ok-
rem iného hovorí aj o tom, že pri vychádzaní  
z obytnej zóny je vodič povinný dať prednosť 
v jazde vozidlám idúcim po ceste. V tomto 
prípade dopravné značenie obytnej zóny nie 
je duplicitné s iným dopravným značením. 

Ing. Marek Danko
Obecná polícia

O
becná polícia

Golf and Country Club Bernolákovo
prijme na dohodu, skrátený úväzok, živnosť 
Manažéra/ku dennej prevádzky golfového areálu.
Náplňou práce je služba na recepcii klubu, komunikácia s klientmi, predaj 
športových služieb na recepcii, organizácia a vyhodnotenie športových 
turnajov a výpomoc v kaviarni podľa potreby. Znalosť anglického alebo ne-
meckého jazyka na konverzačnej úrovni podmienkou. Mzdové podmienky 
brutto – 600 €/mesiac, za 15 odpracovaných dní v mesiaci, brutto (40 €/
deň, v priemere 10 h/deň).
V prípade záujmu posielajte svoje životopisy na marketing@golf.sk.
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Vážení spoluobčania, 
na Slovensku sa prvý prípad pozitívneho výsledku na koronavírus objavil v piatok 6. marca 2020. Dovtedy sa tento 
problém akoby našej krajiny netýkal, tak to naša spoločnosť vnímala. Ťažko teraz z toho niekoho obviňovať, stalo 
sa. Dôležité je, že preventívne opatrenia, ktoré si zažívame od rána 9. marca v Bernolákove, prišli okamžite a ne-
majú obdobu nielen v novodobej histórii našej obce, ale aj celého slovenského národa.
Zrazu svoje životy prispôsobujeme hrozbe nákazy. Všetko je iné. Aj si človek veľa uvedomí počas tohto obdobia, aj 
spomalí, je viac so svojou rodinou a premýšľa. 
V Bernolákove sa opatrenia stretli vo veľkej miere s Vaším porozumením, za čo Vám chcem aj prostredníctvom 
časopisu Bernolák pekne poďakovať. Boli sme vzorom pre celé Slovensko. Urobiť rázne opatrenia – zavrieť školu, 
škôlku, kultúrny dom, dom služieb, detské ihriská, zrušiť všetky podujatia... sa ukázalo ako správne. Neustále vý-
zvy, aby ste obmedzili pohyb na verejnosti, sa stretli s rôznymi názormi, ale uznali ste, že je to nevyhnutné a len 
na nevyhnutný čas. Život predsa nekončí, ide ďalej. Len sme sa v ňom zastavili... akoby niekto povedal: Niečo už 
muselo prísť...
Dôležité je teraz vydržať. Viem, že je to nápor. Musíme zrazu strpieť situácie, ktoré sme nikdy nezažívali. Je to mies-
tami ťažké, ale musíme vydržať. V Bernolákove ste určite dôkazom toho, že sa to dá.
Dosť diskutabilnou témou ostáva nosenie ochranného rúška na verejnosti. Pri tejto téme som sa stretával s rôz-
nymi názormi, ale vždy som odporúčal a odporúčam nosenie rúška všade mimo Vašich obydlí. Týmto nemyslím 
len rúško zakúpené v lekárni, môže to byť aj rúško ušité doma, šál, či šatka, ktorými si zakryjete nos a ústa. V čase 
písania tohto článku boli vyhlásené nové opatrenia – medzi nimi aj povinnosť nosiť rúško na verejnosti. Preto Vás 
žiadam o dodržiavanie všetkých aktuálnych opatrení.
Milí spoluobčania,
buďme naďalej v tomto krušnom čase všetci k sebe ohľaduplní. Sme na jednej lodi. Strpme a dodržujme až do od-
volania opatrenia, ktoré sa už zaviedli, aj tie, ktoré sa postupne zavádzajú. Najlepšia prevencia je nebyť ľahostajný 
k sebe a k druhým. Chráňme sa navzájom.
Na záver by som rád poslal obrovské ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám v obci nezištne pomáhajú pre-
klenúť toto neľahké obdobie.
Ďakujem Vám za spoluprácu.

Mgr. Richard Červienka
starosta obce

SPráva krízového štábu obce
Krízový štáb obce sa zišiel dňa 9. marca 
2020 (ako jeden z prvých na Slovensku) 
na svojom zasadnutí a zobral na vedomie 
všetky opatrenia vyhlásené predsedom 
krízového štábu zo dňa 8. marca. Pred-
sedom krízového štábu je starosta obce.
Do odvolania sa prerušilo vyučovanie v 
základnej škole, základnej umeleckej ško-
le a v materskej škole. Zrušili sa všetky 
kultúrne podujatia či zasadnutia. Detské 
ihriská ostali zamknuté, taktiež športo-
vý areál i miestny cintorín. Obecný úrad 
pracuje v mimoriadnom režime. Postup-
ne prichádzali ďalšie opatrenia, zatvárali 
sa miestne reštaurácie, pohostinstvá či 
súkromné športoviská. Všetko s cieľom 
čo najviac minimalizovať stretávanie sa 
obyvateľov (nielen našej obce) na verej-
nosti a tým znižovať riziko nákazy koro-
navírusom.

Tým najdôležitejším opatrením, ktoré 
sa nesie celým týmto obdobím, je ostať 
doma a pokiaľ je to možné i pracovať z 
domu.
Krízový štáb zasadá podľa potreby. Ko-
munikuje s Okresným úradom v Senci, 
Bratislavským samosprávnym krajom 
i s Úradom vlády Slovenskej republiky. 
Opatrenia vyhlásené vládou a z nich naj-
mä tie, ktoré sú aplikovateľné v našej 
obci, zverejňuje Krízový štáb občanom 
najmä na webovej stránke obce. Infor-
mácie sú dostupné i na úradnej tabuli 
pred budovou obecného úradu.
V spolupráci s obecnou i štátnou políciou 
sú občania, ktorí nerešpektujú opatrenia, 
priebežne usmerňovaní.
Krízový štáb vyzýva občanov, aby ne-
boli ľahostajní k sebe a k svojmu okoliu. 
Všetci občania, ktorí prišli zo zahraničia 

sú povinní byť v karanténe, musia strpieť 
toto opatrenie. Nosiť rúško na verejnosti 
je povinnosť každého z nás.
Krízový štáb ďalej informuje osamelých 
seniorov a občanov so zdravotnými 
problémami, že v prípade, ak potrebujú 
pomoc (napr. nákup, vyzdvihnutie liekov, 
pošty a podobne) nech kontaktujú Obec-
nú políciu v Bernolákove na telefónnom 
čísle 0918 882 222 a to 24 hodín denne.
Ďakujeme za pochopenie všetkých prija-
tých opatrení, Vašu disciplínu pri ich pl-
není a spoluprácu.

Mgr. Richard Červienka
predseda krízového štábu
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Uznesenia zo 4. zasadnUtia obecného zastUpiteľstva zo dňa 23. 9. 2019

Ukazovateľ Rozpočet 2019 Rozpočet 2019 
po zmene

Príjmy spolu 7 648 830 7 132 163 
bežné príjmy 6 164 252 6 186 888 
kapitálové príjmy 1 330 078 697 728 
príjmové finančné operácie 154 500 247 547 
Výdavky spolu 7 493 058 7 049 179 

bežné výdavky 5 228 528 5 394 681 
kapitálové výdavky 2 069 530 1 461 898 
výdavkové finančné operácie 195 000 192 600 
Rozdiel príjmy celkom – výdavky celkom, vrát. finančných operácií 155 772 82 983 
Bežný rozpočet (+ , -) 935 724 792 206 
Kapitálový rozpočet (+ , -) - 739 452 - 764 170 
Finančné operácie (+ , -) - 40 500 54 947 
(prebytok + / schodok -) 196 272 28 036 

Uznesenie č. 5/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu be-
rie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a interpelácii  
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa  
25. 3. 2019. 
Uznesenie č. 6/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 
na vedomie informáciu o návrhu Rady školy pri Základnej 
škole na menovanie do funkcie riaditeľky základnej školy 
– Mgr. Barbora Rigóová.
Uznesenie č. 7/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu be-
rie na vedomie Správu o výsledkoch školskej inšpekcie  
v Základnej škole Bernolákovo.

Uznesenie č. 8/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu odporú-
ča starostovi obce
a) aby podnikol kroky vedúce k určeniu vlastníckeho 
práva ku komunikácii a verejnému osvetleniu na Brusni-
covej ulici (časť od Malinovej ulice po Čučoriedkovú ulicu)  
a informoval o týchto krokoch na najbližšom plánovanom 
zasadnutí obecné zastupiteľstvo
b) pre zabránenie zhoršovania stavu komunikácie obec 
Bernolákovo spolu s ODI Senec zabezpečí bezodkladné 
osadenie dopravnej značky „zákaz vjazdu vozidlám nad 
3,5 tony bez vydaného súhlasu obce Bernolákovo“.
Uznesenie č. 9/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ne- 
schvaľuje zaradenie
a) súkromnej materskej školy so sídlom Kaštieľ 1, 90027 
Bernolákovo
b) súkromnej základnej školy so sídlom Kaštieľ 1, 90027 
Bernolákovo
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Uznesenie č. 10/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na 
vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu 
záverečného účtu obce Bernolákovo za rok 2018.

Uznesenie č. 11/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje
a) záverečný účet obce Bernolákovo za rok 2018 s výhra-
dami
b) prebytok hospodárenia vo výške 358 511 € ziste-
ný podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona  
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov bude prevedený do rezerv-
ného fondu v roku 2019 vo výške 358 511 €.
c) prijatie opatrení: 
• kontrola rozpočtu štvrťročne pri odosielaní výkazov 
FIN, odsúhlasenie s účtovníctvom
• kontrola účtovania všetkých položiek vrátane  
finančných operácií
• pri závierke roka je potrebné pred odoslaním výkazov  
v MF (15.2.2020) vykonať dokladovú inventúru a skontro-
lovať účtovníctvo a rozpočet metódou štyroch očí. Zodpo-
vedná: vedúca ekonomického oddelenia Zuzana Grečová 
Termín: štvrťročné závierky 2019 + závierka roku 2019.
Uznesenie č. 12/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schva-
ľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na  
II. polrok 2019.
Uznesenie č. 13/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 
na vedomie Správu o výsledku kontroly príjmov rozpočtu 
obce z poplatkov za komunálny odpad.
Uznesenie č. 15/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí 
s odplatným zriadením vecného bremena, ktorého výška 
bude stanovená znaleckým posudkom vypracovaným na 
náklady zriaďovateľa na základe žiadosti spoločnosti GPQ, 
s.r.o., Žižkova 17, 81102 Bratislava v prospech Západoslo-
venská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava na 
pozemku vedeným na liste vlastníctva č. 2125, parc. č. 
2450/17 (868 m²), parcela registra „C“, druh pozemku os-
tatná plocha, v rozsahu určenom geometrickým plánom 
č. 21/2019 vyhotoveným Ing. Milanom Tomášikom a na 
základe „Inominantnej zmluvy“ zo dňa 23. 9. 2013 o vzá-
jomnej spolupráci pri budovaní technickej infraštruktúry 
na predmetnom pozemku. Uvedená parcela je majetkom 
obce Bernolákovo.
Uznesenie č. 16/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí 
so zámerom zameniť časť pozemku vo vlastníctve obce 

Bernolákovo, parc. č. 5142 o výmere 18 218 m², parcela 
registra „C“, druh pozemku ostatná plocha, vedeným na 
liste vlastníctva č. 6055 za časti pozemkov, ktoré sú vo 
vlastníctve spoločnosti VGP Park Bratislava a.s., Suché 
Mýto 6, 81103 Bratislava, parc. č. 5138/7, časť pozemku 
parc. č. 5138/9 a pozemok parc. č. 5140/14. Všetky sú 
parcely registra „C“, druh pozemku ostatná plocha nachá-
dzajúce sa v katastrálnom území Bernolákovo vedené na 
liste vlastníctva č. 6005 spolu o celkovej výmere 18 831 
m². Ide o prípad osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, 
že obec získa možnosť vybudovania miestnej komuniká-
cie, ktorá prepojí diaľničnú križovatku Triblavina s cestou 
na Chorvátsky Grob a zároveň umožní napojenie všetkých 
pozemkov v lokalite na nadradenú dopravnú infraštruk-
túru, čím dôjde k naplneniu účelu z pozemkových úprav 
a to, že na obecnom pozemku budú umiestnené spoloč-
né zariadenia (komunikácia a inžinierske siete). Zámenou 
časti pozemku parc. č. 5140/14 získa obec prístup na diaľ-
ničnú križovatku Triblavina z verejnej komunikácie.
Uznesenie č. 17/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesú-
hlasí so zámerom odpredaja časti pozemku vedenom na 
liste vlastníctva č. 7191, parc. č. 444/1, parcela registra 
„E“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 30 m² manželom Ing. Jánovi Martinákovi a Mgr. 
Dominike Martinákovej, trvalým pobytom Poštová 67, 
90027 Bernolákovo. Vlastníkom predmetného pozemku 
je obec Bernolákovo. Ide o prípad hodný osobitného zre-
teľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený 
pozemok je nízkej výmery, priamo susedí s pozemkom 
žiadateľov a obec pre tento pozemok nemá iné využitie. 
Kupujúci odkúpia pozemok za cenu určenú obecným za-
stupiteľstvom, minimálne však za cenu stanovenú znalec-
kým posudkom vrátane úhrady za vypracovanie geomet-
rického plánu a ďalších nákladov súvisiacich s prevodom 
vlastníctva pozemku.
Uznesenie č. 18/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhla-
sí so zámerom odpredaja pozemku manželom Dagmare 
a Jozefovi Buzgovičovým, trvalým pobytom Topoľový 
rad 53, 90027 Bernolákovo, vedeným na liste vlastníc-
tva č. 2125, parc. č. 1056/34, parcela registra „C“, druh 
pozemku záhrada o celkovej výmere 66 m². Vlastníkom 
predmetného pozemku je obec Bernolákovo. Ide o prípad 
hodný osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spo-
číva v tom, že uvedený pozemok je nízkej výmery, priamo 
susedí s pozemkom žiadateľov a obec pre tento pozemok 
nemá iné využitie. Kupujúci odkúpia pozemok za cenu 
určenú obecným zastupiteľstvom, minimálne však za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom vrátane úhrady 
za vypracovanie geometrického plánu a ďalších nákladov 
súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku.
Uznesenie č. 19/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ne-
súhlasí so zámerom odpredať pozemok par. č. 2776/5, 
parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha  
a nádvorie o rozlohe 67 m², vedený na liste vlastníctva  
č. 1. nachádzajúci sa v katastrálnom území Bernolákovo 
p. Miroslavovi Rakickému trvalým pobytom Komenského 
26, 90027 Bernolákovo. Ide o prípad osobitného zreteľa. 
Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený po-
zemok je nízkej výmery, priamo susedí s pozemkom žia-
dateľa a je pre obec Bernolákovo nevyužiteľný. Kupujúci 
odkúpi pozemok obce za cenu určenú obecným zastupi-
teľstvom, minimálne však za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom, vrátane úhrady vzniknutých nákladov súvisia-
cich s prevodom vlastníctva pozemku.
Uznesenie č. 20/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí 
s uzatvorením nájomnej zmluvy s pánom Marekom Sas-
kom – SMT štúdio na priestor v KD Bernolákovo – nahrá-
vacie štúdio doba nájmu od 16. 6. 2019 do 31. 1. 2020. Ná-
jomné bude vo výške 360 € ročne + poplatky za skutočne 
spotrebovanú energiu.
Uznesenie č. 21/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí 
s prenájmom priestoru – veľká sála v KD Bernolákovo OZ 
Toma Sawyera, Clementisova 9, 90027 Bernolákovo za 
cenu 1 € na školský rok 2019/2020, t.j. 11. 9. 2019 – 30. 6. 
2020, v termínoch: každá streda v čase od 16.00 do 19.00 
a každý štvrtok od 16.00 do 19.30 hod.
Uznesenie č. 22/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí 
s uzatvorením nájomnej zmluvy s pánom Teodorom Ko-
larovičom na miestnosť, ktorá sa nachádza v zákulisí KD 
Bernolákovo. Doba nájmu od 15. 6. 2019 do 31. 1. 2020. 

Nájomné bude 120 €/rok + poplatky za reálnu spotrebu 
energie.
Uznesenie č. 23/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí  
s dlhodobým prenájmom dvoch miestností dobrovoľnému 
hasičskému zboru v priestoroch bývalej obecnej prevádzky 
obce Bernolákovo o celkovej výmere 52 m² za 1 € za rok.
Uznesenie č. 24/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí 
a) s ukončením nájomnej zmluvy, zo dňa 24. 11. 2015,  
k 30. 6. 2019 s MUDr. Danou Žitňanovou.
b) s uzatvorením novej nájomnej zmluvy od 1. 7. 2019 na 
dobu neurčitú, v ktorej nebude určená výška nájomného. 
Nájomca bude platiť iba náklady na spotrebované energie 
a služby spojené s prevádzkou ambulancie a čakárne. Na 
základe uzatvorenej zmluvy budú v zdravotnom stredisku 
Bernolákovo v čakárni a v ambulancii všeobecného lekára 
MUDr. Dane Žitňanovej namontované samostatné mera-
če energií.
Uznesenie č. 25/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí  
s prenájmom priestoru – veľká sála kultúrneho domu 
Bernolákovo pre občianske združenie K VECI pre Berno-
lákovské Ochotnícke Teátro v termíne od 1. 6. 2019 do 
30. 4. 2020 za cenu, ktorú určuje obecné zastupiteľstvo 
v sume 100 €.
Uznesenie č. 26/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so 
zriadením vecného bremena na základe žiadosti občian-
skeho združenia Nová lúka III. Hviezdoslavova 1, 90027 
Bernolákovo v prospech Západoslovenská distribučná a.s., 
Čulenova 6, 81647 Bratislava na pozemku vedeným na liste 
vlastníctva č. 8203, parc. č. 5213 (226 m²), parcela registra 
„C“, druh pozemku ostatná plocha a na pozemku vedeným 
na liste vlastníctva č. 8203 parc. č. 5214 (71 m²), parcela 
registra „C“, druh pozemku ostatná plocha v rozsahu urče-
nom geometrickým plánom č. 13/2019 vyhotoveným Ing. 
Ondrejom Kocmundom a na základe „Inominátnej zmluvy“ 
č. 18/197 podpísanej dňa 26. 6. 2018. 
Uznesenie č. 27/3/2019
Obecné zastupiteľstvo sa po prerokovaní materiálu uzná-
ša na Všeobecne záväznom nariadení o určení výšky fi-
nančných prostriedkov na financovanie originálnych kom-
petencií na úseku školstva obce Bernolákovo.
Uznesenie č. 28/3/2019
Obecné zastupiteľstvo sa po prerokovaní materiá-
lu uznáša na Všeobecne záväznom nariadení o výške  
a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákla-
dov v materskej škole, školskom klube detí, školskej jedál-
ni a základnej umeleckej škole.
Uznesenie č. 29/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľu-
je uzatvorenie Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve pre Ingrid 
Mesíčkovú, v ktorom sa predĺži doba nájmu od 22. 6. 2019 
do 31. 12. 2019.
Uznesenie č. 30/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje:
a) odvolanie Michaely Zborkovej , zapisovateľky Komisie 
pre financie a rozpočet
b) vymenovanie Mgr. Zuzany Grečovej ako zapisovateľky 
Komisie pre financie a rozpočet.
Uznesenie č. 31/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu odvo-
láva JUDr. Katarínu Burešovú z Komisie pre vzdelávanie, 
kultúru a voľnočasové aktivity.
Uznesenie č. 32/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľu-
je do Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku 
nasledovných aktivistov:
Ľudmila Tokošová, bytom Železničná, Bernolákovo
Helena Černayová, bytom Svätoplukova, Bernolákovo
Helena Kováčová, bytom Záhradná, Bernolákovo
Mgr. Lenka Boršová, bytom Nálepkova, Bernolákovo
Za zapisovateľku komisie sa určuje Bc. Eva Jajcajová.
Uznesenie č. 33/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schva-
ľuje dotáciu pre Združenie záchrany kultúrnych pamia-
tok v Bernolákove vo výške 5000 €, ktorá bude použitá 
na obnovu ohradného múru pri Kostole sv. Štefana kráľa  
v Bernolákove.
Uznesenie č. 34/3/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhla-
sí s uzatvorením nájomnej zmluvy so Športovým klubom 
Bernolákovo v predloženom znení.

Uznesenie č. 5/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 
na vedomie kontrolu plnenia uznesení a interpelácii 
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného 
dňa 17. 6. 2019.

Uznesenie č. 6/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí so zámenou pozemku vo vlastníctve obce 
Bernolákovo, parc. č. 5801/7 o výmere 18 200 m², 
parcela registra „C“, druh pozemku ostatná plocha, 
ktorý sa nachádza v k. ú. Bernolákovo za pozemok 
vo vlastníctve spoločnosti VGP Park Bratislava a.s., 
IČO: 48204757, sídlo: Suché Mýto 6, 81103 Bratislava, 
parc. č. 5138/11 o výmere 18 831 m², parcela registra 
„C“, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúci sa 
v k. ú Bernolákovo. Oba zamieňané pozemky vznikli 
na základe geometrického plánu č. 512/2019, vyhoto-
veného dňa 9. 9. 2019 spoločnosťou GEOMAP2 s.r.o., 
autorizačne overeného Ing. Norbertom Czikhardtom, 
a úradne overeného Okresným úradom Senec pod č. 
G1-1783/19, pričom pozemok parc. č. 5801/7 vzni-
kol odčlenením z pozemku parc. č. 5142, vedeného 
na liste vlastníctva č. 6055 ako parcela registra „C“, 
druh pozemku ostatná plocha, výmera: 36 612 m², na-
chádzajúci sa v k. ú Bernolákovo, a pozemok parc. č. 
5138/11 vznikol odčlenením z nasledovných pozem-
kov, a to z: 
• pozemku parc. č. 5138/7 vedeného na liste vlast-
níctva č. 6005 ako parcela registra „C“, druh pozemku 
ostatná plocha, výmera: 28 877 m², nachádzajúci sa  
v k. ú Bernolákovo, 
• pozemku parc. č. 5138/9 vedeného na liste vlast-
níctva č. 6005 ako parcela registra „C“, druh pozemku 
ostatná plocha, výmera: 29 677 m², nachádzajúci sa  
v k. ú Bernolákovo, 
• pozemku parc. č. 5140/14 vedeného na liste vlast-
níctva č. 6005 ako parcela registra „C“, druh pozem-
ku ostatná plocha, výmera: 149 m², nachádzajúci sa  
v k. ú Bernolákovo. 
Obec Bernolákovo sa v rámci zámeny zaviaže, že poze-
mok, ktorý zámenou nadobudne (t. j. pozemok parc. č. 
5138/11) nescudzí ani nezaťaží v rozpore s ust. § 11 ods. 
20 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách  
v platnom znení a použije ho len vo verejnom záujme 
na účely upravené v § 108 zákona č. 50/1976 Zb., Sta-
vebného zákona v platnom znení.
Ide o prípad osobitného zreteľa, ktorý spočíva  
v tom, že obec získa možnosť vybudovania miest-
nej komunikácie, ktorá prepojí diaľničnú križo-
vatku Triblavina s cestou III. triedy č. III/1083  
a zároveň umožní napojenie všetkých pozemkov 
v lokalite na nadradenú dopravnú infraštruktúru, 
čím dôjde k naplneniu účelu z pozemkových úprav  
a to, že na obecnom pozemku budú umiestnené 
spoločné zariadenia (komunikácia a inžinierske sie-
te). Zámenou časti pozemku parc. č. 5140/14 zís-
ka obec prístup na diaľničnú križovatku Triblavina  
z verejnej komunikácie.

Uznesenie č. 7/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 
na vedomie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti  
v školskom roku 2018/2019 a o začiatku školského 
roku 2019/2020 od riaditeliek základnej školy, mater-
skej školy a základnej umeleckej školy.

Uznesenie č. 8/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sch-
vaľuje za člena Komisie správy a hospodárenia s ma-
jetkom obce Gabriela Szökeho.

Uznesenie č. 9/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sch-
vaľuje za člena Komisie správy a hospodárenia s ma-
jetkom obce Ing. arch. Ivana Podobu.

Uznesenie č. 10/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu od-
voláva JUDR. Katarínu Burešovú z členstva v Obec-
nej rade a za nového člena Obecnej rady schvaľuje  
Bc. Kristiána Babica.

Uznesenie č. 11/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sú-
hlasí s uzatvorením Nájomnej zmluvy s ŠK Bernoláko-

vo nasledovne:
• nájomné za športový areál – 400 €
• nájomné za saunu, bazén, jacuzzi – 400 €
• doba nájmu od 14. 10. 2019 do 30. 6. 2020  
za podmienok uvedených v nájomnej zmluve.

Uznesenie č. 12/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého 
návrhu:
a) schvaľuje uznesenie o obstaraní nového ÚPN-O 
Bernolákovo
b) odporúča vytvorenie plánu finančného krytia  
a časového harmonogramu prác, ktorý bude predlo-
žený obecnému zastupiteľstvu (OZ)
c) poveruje Komisiu pre tvorbu nového územného 
plánu obce koordináciou a dozorom nad plnením toh-
to uznesenia
d) odporúča, aby informácia o postupe prác bola 
predmetom každého nasledujúceho zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 13/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sch-
vaľuje
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok (ďalej ŽoNFP) v rámci výzvy IROP-PO1-
SC121-2019-48 za účelom realizácie projektu „Revi-
talizácia prestupného dopravného terminálu v Ber-
nolákove“, ktorého ciele sú v súlade so schválenými 
strategickými dokumentami vyššieho územného 
celku v súlade s platným územným plánom a platným 
Programom hospodárskeho rozvoja obce.
b) Zabezpečí realizáciu projektu v súlade s pravidlami  
a podmienkami poskytnutia pomoci.
c) Zabezpečí finančné prostriedky na spolufinancova-
nie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP  
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške  
41 827,64 €.
d) Zabezpečí financovanie prípadných neoprávne-
ných výdavkov z rozpočtu obce.

Uznesenie č. 14/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
schvaľuje
a) odvolanie člena Rady školy pri Materskej škole  
v Bernolákove – Michaelu Zborkovú
b) vymenúva člena Rady školy pri Materskej škole  
v Bernolákove – Mgr. Petru Sabin Wenzlovú.

Uznesenie č. 15/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu be-
rie na vedomie správu o výsledku kontroly plnenia 
opatrení  prijatých v súvislosti s vykonanými kontro-
lami v roku 2017.

Uznesenie č. 16/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní ma-
teriálu berie na vedomie správu o výsled-
ku kontroly použitia finančných prostried-
kov rozpočtovaných na kultúrne podujatia  
v roku 2018.

Uznesenie č. 17/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2019 nasledovne:

Uznesenie č. 18/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sch-
vaľuje predĺženie nájomnej zmluvy:
1) Hane Kuklišínovej na dobu troch rokov, od 23. 10. 
2019 do 22. 10. 2022.
2) Márii Trávničkovej na dobu jedného roka, od  
4. 12. 2019 do 3. 12. 2020.

Uznesenie č. 19/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sú-
hlasí so zámerom odpredaja pozemku v k. ú Bernolá-
kovo vedený na liste vlastníctva č. 2125, parc. č. 753/6, 
parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 262 m² pánovi Karolovi 
Deákovi s trvalým pobytom Sokolská 64, 90089 Častá. 
Vlastníkom predmetného pozemku je obec Bernolá-
kovo. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod 
osobitného zreteľa spočíva v tom, že na uvedenom 
pozemku je postavená žiadateľova nehnuteľnosť a 
obec pre tento pozemok nemá iné využitie. Kupujúci 
odkúpi pozemok za cenu určenú obecným zastupiteľ-
stvom, minimálne však za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom vrátane úhrady za vypracovanie geomet-
rického plánu a ďalších nákladov súvisiacich s prevo-
dom vlastníctva pozemku.

Uznesenie č. 20/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí s bezodplatným nadobudnutím pozemku ve-
deným na liste vlastníctva č. 6000, parc. č. 5128/20, 
parcela registra „C“ druh pozemku orná pôda  
o celkovej výmere 80 m² do vlastníctva obce Berno-
lákovo od jej súčasných vlastníkov, ktorými sú fyzické 
osoby:
• Arpád Czikhardt a manželka Irena Czikhardtová
• Igor Dunajský a manželka Angelika Dunajská
• Ján Dobeš a manželka Božena Dobešová
• Roman Mojžiš a manželka Desana Mojžišová
• Marek Beňo a manželka Katarína Beňová Dobešová

Pričom obec Bernolákovo sa zaväzuje, že darovaný 
pozemok nescudzí a použije ho len vo verejnom záuj-
me, na účely upravené v § 108 zákona č. 50/1976 Zb., 
Stavebného zákona v platnom znení.

Uznesenie č. 21/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sú-
hlasí so zámerom odpredaja pozemku v k. ú Berno-
lákovo Ing. Lýdii Gubáňovej, Poľná 26, 90027 Berno-
lákovo. Parcela je vedená na liste vlastníctva č. 7191, 
parc. č. 1834/1, parcela registra „E“, druh pozemku 
orná pôda o celkovej výmere 292 m². Vlastníkom 
predmetného pozemku je obec Bernolákovo. Ide o 
prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod osobitného 
zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok priamo 
susedí s pozemkom žiadateľky. Kupujúca odkúpi poze-
mok za cenu určenú obecným zastupiteľstvom, mini-
málne však za cenu stanovenú znaleckým posudkom 
vrátane úhrady za vypracovanie geometrického plánu  
a ďalších nákladov súvisiacich s prevodom vlastníctva 
pozemku.

Uznesenie č. 23/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí so zámerom zámeny pozemkov vo vlast- 

Uznesenia z 3. zasadnUtia obecného zastUpiteľstva zo dňa 17. 6. 2019
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Príloha č. 3 k Uzneseniu č. 32/4/2019, bod e)

Určenie zóny pre zadávacie podklady k verejnej architektonicko-urbanistickej súťaži návrhov riešenia centrálnej zóny obce a školských areálov na Komenského a Školskej ulici
Zónou školských areálov sa rozumejú parcelné čísla 2776/34, 2776/145, 2746/4, 2746/2, 2746/1 a budovy, ktoré na pozemkoch ležia. Par. č. 2776/163 a par. 5000, 2745, 2764/1, 445, 
ktoré slúžia ako prístupové cesty.

Uznesenie č. 5/5/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 
na vedomie kontrolu plnenia uznesení a interpelácii zo 4. 
zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 23. 
9. 2019.

Uznesenie č. 6/5/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na 
vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu 
obce na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 – 
2022.

Uznesenie č. 7/5/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľu-
je:
a) použitie rezervného fondu vo výške 550 000 € na ka-
pitálové výdavky na dofinancovanie výstavby Materskej 
školy Nová Lúka II.
b) schvaľuje rozpočet Obce Bernolákovo s programovou 
štruktúrou na rok 2020 a berie na vedomie výhľadový 
rozpočet na roky 2021 – 2022.:

Uznesenie č. 8/5/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sch-
vaľuje: 
a) finančné prostriedky na spolufinancovanie realizo-
vaného projektu s názvom Vybudovanie kreatívneho 
centra v obci Bernolákovo vo výške 170 442,68 € 
b) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov. 

Uznesenie č. 9/5/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
a) schvaľuje realizáciu zámeru „Hrad Čeklís – re-
konštrukcia starého vodojemu“ („Čeklís Castle – re-
construction of the old water reservoir“) predložené-
ho na Úrad vlády Slovenskej republiky v rámci výzvy  
s kódom CLT01.
b) schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške min.  
5 % z celkových oprávnených nákladov projektu, čo 
predstavuje 12 159 €. 
c) súhlasí s financovaním prípadných neoprávnených 
nákladov z rozpočtu obce. 

Uznesenie č. 10/5/2019
1. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
ruší uznesenie číslo 23/2/2019 a ruší bod 2) uznesenia 
číslo 32/4/2019. 
2. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
a) schvaľuje v 1. etape dočasné zvýšenie kapacity ško-
ly na Školskej ulici v rámci prestavby podkrovia a rie-
šenie výdajne stravy na Školskej ulici. Táto problema-
tika bude následne naprojektovaná do stupňov DUR, 
SP, PSP a AD.  Súčasne bude komplexne riešený celý  
areál formou architektonickej štúdie, ktorá okrem vyš-
šie spomenutého bude riešiť aj osadenie ďalších budov  
v danej lokalite (najmä multifunkčnej haly a polyfunkč-
nej budovy). Architektonická štúdia areálu Školská 
ulica musí predchádzať projektu pre dočasné riešenie 
kapacít. Štúdia a projekt sa budú riešiť priamym zada-
ním ako výsledok vereného obstarávania.
b) schvaľuje v 2. etape komplexné riešenie dobudova-
nia areálu školy na Komenského ulici na celkovú kapa-
citu do 950 žiakov formou architektonickej súťaže.
c) schvaľuje v 3. etape riešenie a hľadanie koncepcie 
rozvoja obce formou ideového návrhu. Ideový návrh 
bude výsledkom urbanistickej súťaže a následne sa 
stane záväzným dokumentom pre spracovanie územ-
ného plánu. Ideový návrh bude riešiť okrem iného 
koncept dopravy, koncept funkčného využitia plôch  
a hľadanie nových centier vybavenosti rozvoja.

Uznesenie č. 11/5/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhla-
sí s odpredajom pozemku v k. ú Bernolákovo Ing. Lýdii 
Gubáňovej, Poľná 26, 90027 Bernolákovo. Parcela je 
vedená na liste vlastníctva č. 7191, parc. č. 1834/1, par-
cela registra „E“, druh pozemku orná pôda o celkovej 
výmere 292 m². Vlastníkom predmetného pozemku je 
obec Bernolákovo. Ide o prípad hodný osobitného zre-
teľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že uve-
dený pozemok priamo susedí s pozemkom žiadateľky. 
Kupujúca odkúpi pozemok za cenu určenú obecným 
zastupiteľstvom, minimálne však za cenu stanovenú 
znaleckým posudkom vrátane úhrady za vypracova-
nie geometrického plánu a ďalších nákladov súvisiacich  
s prevodom vlastníctva pozemku.
Uznesenie č. 12/5/2019 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sú-
hlasí so zámenou pozemkov vo vlastníctve MUDr. 
Lenka Haferová, Cabanova 3, 84102 Bratislava, parc.  

č. 4880/145, vedených na liste vlastníctva č. 1865, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výme-
re 83 m² a novej parcely č. 5802/10, parcela registra 
„C“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o cel-
kovej výmere 2 m², ktorá vzniká odčlenením v zmysle 
geometrického plánu č. 54/2019 vypracovaným Ing. 
Marošom Kocmundom zo dňa 8. 6. 2019 z pôvodnej 
parcely č. 4880/54, vedenej na liste vlastníctva č. 1865, 
parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha  
a nádvorie. Uvedené parcely žiadateľ navrhuje majetko-
právne vysporiadať formou zámeny za novovzniknuté 
parcely č. 5802/8, parcela registra registra „C“, druh po-
zemku zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu 9 m² a par-
cely č. 5802/9, parcela registra registra „C“, druh pozem-
ku zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu 122 m², ktoré 
budú odčlenené v zmysle vyššie uvedeného geometric-
kého plánu z pôvodnej parcely č. 4880/45 vedenej na liste 
vlastníctva č. 2125, parcela registra „E“, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 658 m². 
Žiadateľ za rozdiel veľkosti pozemkov pri ich zámene do-
platí cenu určenú obecným zastupiteľstvom, minimálne 
však cenu stanovenú znaleckým posudkom vrátane úhra-
dy za vypracovanie geometrického plánu a ďalších nákla-
dov súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku.
Uznesenie č. 13/5/2019 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhla-
sí s odpredajom pozemku v k. ú Bernolákovo Mgr. An-
drei Halčákovej, Hlavná 17, 90027 Bernolákovo. Parcela 
je vedená na liste vlastníctva č. 2125, parc. č. 444/20, 
parcela registra „C“, druh pozemku ostatná plocha  
o celkovej výmere 58 m². Vlastníkom predmetného po-
zemku je obec Bernolákovo. Ide o prípad hodný osobit-
ného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, 
že uvedený pozemok je nízkej výmery, priamo susedí  
s pozemkom žiadateľov a obec pre tento pozemok nemá 
iné využitie. Kupujúci odkúpi pozemok za cenu určenú 
obecným zastupiteľstvom, minimálne však za cenu sta-
novenú znaleckým posudkom vrátane úhrady za vypraco-
vanie geometrického plánu a ďalších nákladov súvisiacich  
s prevodom vlastníctva pozemku.
Uznesenie č. 14/5/2019 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhla-
sí so zámerom odpredaja časti pozemku vedenom na 
liste vlastníctva č. 7191, parc. č. 444/1, parcela registra 
„E“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o cel-
kovej výmere 30 m² manželom Ing. Jánovi Martinákovi 
a Mgr. Dominike Martinákovej, trvalým pobytom Poš-

tová 67, 90027 Bernolákovo. Vlastníkom predmetné-
ho pozemku je obec Bernolákovo. Ide o prípad hodný 
osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva  
v tom, že uvedený pozemok je nízkej výmery, priamo su-
sedí s pozemkom žiadateľov a obec pre tento pozemok 
nemá iné využitie. Kupujúci odkúpia pozemok za cenu 
určenú obecným zastupiteľstvom, minimálne však za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom vrátane úhrady za 
vypracovanie geometrického plánu a ďalších nákladov sú-
visiacich s prevodom vlastníctva pozemku.
Uznesenie č. 15/5/2019 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ne-
súhlasí so zámerom odpredaja časti pozemkov vede-
ných na liste vlastníctva č. 2125, parc. č. 117/4, parcela 
registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvo-
rie o celkovej výmere 9 m² a parc. č. 105/4, parcela re-
gistra „C“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  
o celkovej výmere 5 m² pánovi Ľubomírovi Fillovi, Druž-
stevná 2, 90027 Bernolákovo. Vlastníkom predmetných 
pozemkov je obec Bernolákovo. 
Uznesenie č. 16/5/2019 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí 
so zámerom odpredaja časti pozemku vedeným na liste 
vlastníctva č. 2125, parc. č. 2744/64, parcela registra „C“, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 43 m² Ing. Martinovi Guldanovi, PhD., Nálepkova 
20, 90027 Bernolákovo. Vlastníkom predmetného po-
zemku je obec Bernolákovo. Ide o prípad hodný osobit-
ného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že 
uvedený pozemok je malej výmery a priamo susedí so žia-
dateľovou nehnuteľnosťou. Kupujúci odkúpi pozemky za 
cenu určenú obecným zastupiteľstvom, minimálne však 
za cenu stanovenú znaleckým posudkom vrátane úhrady 
za vypracovanie geometrického plánu a ďalších nákladov 
súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku.
Uznesenie č. 17/5/2019 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesú-
hlasí so zámerom predať pozemok vo vlastníctve obce 
Bernolákovo vedeným na liste vlastníctva č. 1, par.  
č. 2776/5, parcela registra „C“, druh pozemku zastava-
ná plocha a nádvorie o rozlohe 67 m² nachádzajúci sa  
v katastrálnom území Bernolákovo p. Miroslavovi Rakické-
mu trvalým pobytom Komenského 26, 90027 Bernolákovo. 
Uznesenie č. 18/5/2019 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí 
s uzatvorením nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31. 3. 
2020 s pani Zuzanou Luknárovou, Družstevná 18, 90027 
Bernolákovo. Ide o priestory v Dome služieb na Viničnej 
ulici č. 2 v Bernolákove, ktoré bude žiadateľka využívať na 
vykonávanie kozmetických služieb.
Uznesenie č. 19/5/2019 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sú-
hlasí s prenajatím malej sály každý utorok v čase od 
17.00 hod. do 18.00 hod. v priestoroch KD Bernolákovo  
v školskom roku 2019/2020 Ing. Martine Veselej za úče-
lom cvičenia seniorov z dôvodu hodného osobitného zre-
teľa za sumu 1 € počas trvania nájomnej zmluvy. Dôvod 
osobitného zreteľa spočíva vo verejnoprospešnej činnosti 
pre seniorov.
Uznesenie č. 20/5/2019 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhla-
sí so zámerom odpredaja časti pozemku vedeným na liste 
vlastníctva č. 2125, parc. č. 211/1, parcela registra „C“, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 80 m² pánovi Mariánovi Rákusovi, Bernolákova 1, 
90027 Bernolákovo. Vlastníkom predmetného pozemku 
je obec Bernolákovo. 
Uznesenie č. 21/5/2019 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí 
s prenájmom priestoru – veľká sála v kultúrnom dome 
Bernolákovo OZ Toma Sawyera, Clementisova 9, 90027 
Bernolákovo za cenu 100 € na rok 2020, 8. 1. 2019 –  
18. 12. 2020, v termínoch: každá streda v čase od 16.00 do 
18.30 h. a každý štvrtok od 16.30 do 19.30h. 
Uznesenie č. 22/5/2019 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sú-
hlasí s prenajatím priestoru (veľká sála) Bc. Denise Pol-
gárovej, Trnavská 15, 90027 Bernolákovo v KD Berno-
lákovo v termíne: december 2019 – marec 2020, 1× za 
týždeň v čase: 10.00 – 11.30 h v ktorýkoľvek pracovný 
deň piatok za 1 €. Ide o prípad hodný osobitného zrete-
ľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva vo verejnopros-
pešnej činnosti s deťmi.
Uznesenie č. 23/5/2019 
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhla-
sí so zriadením vecného bremena na základe žiadosti 
OZ Nová Lúka III., Hviezdoslavova 1, 90027 Bernolákovo  
v prospech Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 
6, 81647 Bratislava na pozemku vedeným na liste vlast-
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níctve MUDr. Lenka Haferová, Cabanova 3, 84102 
Bratislava, parc.č. 4880/145, vedený na liste vlast-
níctva č. 1865, druh pozemku zastavaná plocha  
a nádvorie o celkovej výmere 83 m² a novej par-
cely č. 5802/10, parcela registra „C“, druh pozem-
ku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere  
2 m², ktorá vzniká odčlenením v rozsahu geomet-
rického plánu č. 54/2019 vypracovaným Ing. Ma-
rošom Kocmundom zo dňa 8. 6. 2019 z pôvodnej 
parcely č. 4880/54, vedenej na liste vlastníctva č. 
1865, parcela registra „C“, druh pozemku zastava-
ná plocha a nádvorie. Uvedené parcely žiadateľ na-
vrhuje majetkoprávne vysporiadať formou zámeny  
za novovzniknuté parcely č. 5802/8, parcela regis-
tra „C“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  
v rozsahu 9 m² a parcely č. 5802/9, parcela regis-
tra „C“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  
v rozsahu 122 m², ktoré budú odčlenené v zmysle 
vyššie uvedeného geometrického plánu z pôvod-
nej parcely vo vlastníctve obce Bernolákovo, parc. 
č. 4880/45 vedenej na liste vlastníctva č. 2125, par-
cela registra „E“, druh pozemku zastavaná plocha  
a nádvorie o celkovej výmere 658 m².
Žiadateľ za rozdiel veľkosti pozemkov pri ich zámene 
doplatí cenu určenú obecným zastupiteľstvom, mi-
nimálne však cenu stanovenú znaleckým posudkom 
vrátane úhrady za vypracovanie geometrického plánu 
a ďalších nákladov súvisiacich s prevodom vlastníctva 
pozemku.

Uznesenie č. 24/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
súhlasí so zámerom odpredaja pozemku v k. ú Ber-
nolákovo Mgr. Andrei Halčákovej, Hlavná 17, 90027 
Bernolákovo. Parcela je vedená na liste vlastníctva 
č. 2125, parc. č. 444/20, parcela registra „C“, druh 
pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 58 m². 
Vlastníkom predmetného pozemku je obec Ber-
nolákovo. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 
Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že uve-
dený pozemok je nízkej výmery a priamo susedí  
s pozemkom žiadateľky. Kupujúca odkúpi pozemok 
za cenu určenú obecným zastupiteľstvom, minimálne 
však za cenu stanovenú znaleckým posudkom vrá-
tane úhrady za vypracovanie geometrického plánu  
a ďalších nákladov súvisiacich s prevodom vlastníctva 
pozemku.

Uznesenie č. 25/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu súhlasí s predajom časti pozemku o výmere  
48 m², vedeným na liste vlastníctva č. 2125, parc. č. 
2744/64, parcela registra „C“, druh pozemku zastava-
ná plocha a nádvorie, nachádzajúcim sa v katastrál-
nom území Bernolákovo v rozsahu geometrického 
plánu č. 11/2019 zo dňa 20. 5. 2019 vypracovaným 
Ing. Georgom Mročom pre Ing. Janu Masarovičovú, 
Lenardova 14, 85101 Bratislava. Ide o prípad hodný 
osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočí-
va v tom, že pozemok je malej výmery, priamo susedí  

s pozemkom žiadateľa a obec pre predmetný poze-
mok nemá v súčasnosti iné využite. Kupujúca odkúpi 
pozemok obce za cenu určenú obecným zastupiteľs-
tvom, minimálne však za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom vrátane úhrady vzniknutých nákladov súvi-
siacich s prevodom vlastníctva pozemku.

Uznesenie č. 26/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sú-
hlasí s bezodplatným zriadením vecného bremena 
na základe žiadosti Občianskeho združenia Pribinova, 
Hlavná 39, 90027 Bernolákovo v prospech Západoslo-
venská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava, 
v rozsahu GP č. 9/2019 vyhotoveným Ing. Borisom 
Chvostekom zo dňa 19. 6. 2019, na pozemkoch vo 
vlastníctve obce Bernolákovo vedených na liste vlast-
níctva č. 2125, parc. č. 30/5, parcela registra „C“, druh 
pozemku ostatná plocha v rozsahu 164 m², parc. č. 
4777/152, parcela registra „C“, druh pozemku zastava-
ná plocha a nádvorie v rozsahu 452 m², parc. č. 103/1, 
parcela registra „C“, druh pozemku ostatná plocha  
v rozsahu 14 m², parc. č. 103/2, parcela registra „C“, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu 
14 m², parc. č. 103/3, parcela registra „C“, druh pozem-
ku trvalý trávnatý porast v rozsahu 66 m², parc. č. 105/4, 
parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha  
a nádvorie v rozsahu 200 m², parc. č. 30/3, parcela 
registra „C“, druh pozemku ostatná plocha v rozsahu 
1150 m², parc. č. 30/4, parcela registra „C“, druh po-
zemku ostatná plocha v rozsahu 445 m².

Uznesenie č. 27/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu súhlasí s odkúpením pozemku vedeným na lis-
te vlastníctva č. 2330, parc. č. 4880/992, parce-
la registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 615 m² v rozsahu 
pracovnej verzie geometrického plánu č. 3/2019 
zo dňa 23. 2. 2019 vypracovaným Ing. Ondrejom 
Kocmundom do vlastníctva Obce Bernolákovo. 
Vlastníkom predmetného pozemku sú manželia  
Ing. Tatiana Požárová a Ing. Rastislav Požár, Obilná 56, 
90027 Bernolákovo. Obec odkúpi pozemok za cenu  
23 806,65 € (38,71 €/m²).

Uznesenie č. 28/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sú-
hlasí:
a) so zrušením uznesenia č. 7/13/2016 bod 15
b) súhlasí s odpredajom stavebnej časti elektroener-
getického zariadenia – vonkajšieho osvetlenia (betó-
nových stožiarov) na Železničnej ulici v Bernolákove 
v počte 25 ks za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 
podľa Znaleckého posudku č. 7/2016, t. j. vo výške  
8 580 € bez DPH.

Uznesenie č. 29/4/2019
a) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
ruší uznesenie č. 21/3/2019.
b) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

súhlasí s prenájmom priestoru – veľká sála v kultúr-
nom dome Bernolákovo Občianskemu združeniu (OZ) 
Toma Sawyera, Clementisova 9, 90027 Bernolákovo 
za cenu 1 € na dobu nájmu od 24. 9. 2019 – 31. 12. 
2019 v termínoch: každá streda v čase od 16.00 do 
19.00 a každý štvrtok od 16.00 do 19.30 hod. Ide  
o prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod osobitné-
ho zreteľa spočíva v tom, že OZ Toma Sawyera orga-
nizuje detské vystúpenia a venuje sa deťom z obce.

Uznesenie č. 30/4/2019
a) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
ruší uznesenie č. 23/3/2019.
b) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiá-
lu súhlasí s prenájmom dvoch miestností na dobu 
neurčitú dobrovoľnému hasičskému zboru (DHZ)  
v priestoroch bývalej obecnej prevádzky obce Ber-
nolákovo o celkovej výmere 52 m² za 1 € za rok. Ide  
o prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod osobitné-
ho zreteľa spočíva v tom, že DHZ svojou činnosťou 
vykonáva verejno-prospešné práce pre obec.
Uznesenie č. 31/4/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
sa uznáša na Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu, ktorým sa určuje výška a spôsob úhra-
dy príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ma-
terskej škole, školskom klube detí, školskej jedálni  
a základnej umeleckej škole.

Uznesenie č. 32/4/2019
1) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
ruší uznesenie číslo 24/2/2019.
2) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
a) schvaľuje začatie prác na podkladoch pre vyhlá-
senie verejnej architektonicko-urbanistickej súťaže 
návrhov na zhotovenie architektonicko-urbanistickej 
štúdie a odporúča vykonať všetky potrebné kroky  
k realizácií verejnej architektonicko-urbanistickej 
súťaže návrhov riešenia centrálnej zóny obce a škol-
ských areálov na Komenského a Školskej ulici
b) určuje časový rámec na prípravu, vypracovanie 
podkladov a vyhlásenie samotnej architektonic-
ko-urbanistickej súťaže návrhov riešenia centrál-
nej zóny obce a školských areálov na Komenského 
a Školskej ulici do konca roka 2019
c) poveruje Komisiu pre tvorbu nového územného 
plánu obce dozorom, koordináciou a usmerňovaním 
pri plnení tohto uznesenia, na kompletizáciu pod-
kladov a na komunikáciu so súkromnými vlastníkmi 
pozemkov a stavieb v rámci vymedzených území za 
účelom dosiahnutia vzájomného konsenzu na riešenie  
a modernizáciu centra obce
d) odporúča konzultovať práce so Slovenskou komo-
rou architektov a využiť ich publikáciu „Manuál súťaží 
návrhov Slovenskej komory architektov“
e) určuje zóny pre podklady k verejnej architektonic-
ko-urbanistickej súťaže podľa prílohy č. 3.
 

	   	  

Návrh 
rozpočtu

2020

Návrh 
rozpočtu

2021

Návrh 
rozpočtu

2022

suma bežného rozpočtu príjmy 6 271 690 6 721 525 7 052 101
výdavky 5 497 802 5 983 114 6 056 990
rozdiel 773 888 738 411 995 111

suma kapitálového rozpočtu príjmy 25 000 20 000 20 000
výdavky 1 191 407 282 500 282 500

rozdiel - 1 166 407 - 262 500 - 262 500
suma finančných operácií 
rozpočtu

príjmy 680 000 0 0
výdavky 192 600 192 600 192 600
rozdiel 487 400 - 192 600 - 192 600

Spolu obec Bernolákovo príjmy 6 976 690 6 741 525 7 072 101
výdavky 6 881 809 6 458 214 6 532 090
rozdiel 94 881 283 311 540 011

Centrálnou zónou vrátane miest-
nych komunikácií sa rozumejú 
najmä par. vo vlastníctve obce 
Bernolákovo vrátane budov, ktoré 
na pozemkoch ležia a to: 2747/12, 
2747/104, 2747/101, 2747/102, 
2747/103, 2747/105, 2747/99, 
2747/10, 2747/97, 2747/3, 2747/9, 
2747/8, 2747/114, 2747/54, 2747/6, 
2762, ale aj pozemky v súkromnom 
vlastníctve nachádzajúce sa v cen-
trálnej zóne obce a to: 2747/33, 
2747/64, 2747/100, 2747/107, 
2747/98, 2747/7, 2747/112, 2747/35, 
2747/2, 2747/51, 2747/52, 2747/53, 
2747/50, kde je potrebné s vlastní-
kom prediskutovať možné zmeny 
alebo úpravy.
Obr. 1 – určenie zóny centra obce  
a školských areálov

Uznesenia z 5. zasadnUtia obecného zastUpiteľstva zo dňa 10. 12. 2019
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Aj keď sa na Slovensku veľa hovorí o boji proti 
korupcii vo verejnej správe a samospráve, stále 
u nás nie je veľa miest a obcí, ktoré presadzujú 
protikorupčné opatrenia alebo etické správanie. 
Jedna z mála samospráv, ktorá zaviedla a úspeš-
ne certifikovala svoj protikorupčný systém vlani  
v auguste, je práve naša obec Bernolákovo.

Prijaté protikorupčné opatrenia podľa požiada-
viek medzinárodnej normy ISO 37001 sa v čin-
nosti obecného úradu postupne dostávajú do 
praxe. Jedným z už prijatých opatrení je napríklad 
zavedenie softvéru na Stavebnom úrade, kto-
rý umožňuje prehľadnú a objektívnu evidenciu  
a riešenie všetkých stavebných konaní. 
Zamestnanci úradu prešli školeniami a tréning-
mi, osvojili si princípy protikorupčného a etického 
správania a stále pracujú na zlepšovaní zavede-
ného systému. Prijaté opatrenia sú zamerané na 
zamedzenie prijímania alebo poskytovania darov, 
konfliktu záujmov, zneužívania alebo úniku citli-
vých opatrení, rodinkárstvu či protekcii. Korupčné 

správanie, nielen prijímanie a poskytovanie úplatku 
alebo akýchkoľvek iných výhod, sa netýka len pra-
covníkov úradu, ale aj všetkých zainteresovaných 
strán ako sú občania, dodávatelia, obchodní par-
tneri, záujmové organizácie. Tieto všetky zásady 
protikorupčného správania sú zahrnuté v Etickom 
kódexe zamestnancov úradu a v prijatých interných 
smerniciach. Všetky protikorupčné opatrenia sú 
postupne zverejňované na webstránke obce a sú 
dostupné verejnosti.
Spôsoby, ako eliminovať korupčné rizika v rámci sa-
mosprávy, sú najmä transparentnosť, objektívnosť 
a informovanosť. Preto pracovníci úradu nechcú 
nič skrývať, ale stať sa otvorenou samosprávou. 
Snahou všetkých pracovníkov úradu je zlepšovať 
protikorupčný systém. Obec Bernolákovo ocení 
všetky vonkajšie podnety na zlepšovanie. Občania 
na to môžu využiť všetky komunikačné kanály ako 
napríklad e-mailová komunikáciu alebo pomocou 
schránky na podnety, ktorá je umiestená na obec-
nom úrade. Všetky objektívne podnety ale aj sub-
jektívne slová chvály budú zaevidované a posúdené.

Budeme radi, ak sa zapojíte do anonymného 
prieskumu za účelom zlepšovania nášho pro-
tikorupčného systému a odpoviete na otázky  
v našej ankete. Formulár je možné vyplniť online na 
adrese www.tinyurl.com/bernolakovo alebo naske-
novaním priloženého QR kódu. 

Pre odpoveď v tlačenej podobe, prosím, vyplňte 
nižšie uvedený formulár a odovzdajte ho do poš-
tovej schránky obecného úradu (pred vchodom do 
budovy). Anketu, prosím, vyplňte a odošlite do 30. 
apríla 2020. Za vašu spoluprácu ďakujeme!

Petra Sabin Wenzlová
sekretariát prednostu obecného úradu

protikorUpčné bernolákovo

1. Viete o tom, že obec Bernolákovo má za-
vedený certifikovaný protikorupčný mana-
žérsky systém?

☐  áno
☐ nie

2. Postrehli ste zlepšenie prístupu alebo po-
zitívne zmeny v činnosti obecného úradu, 
odkedy je zavedený Protikorupčný mana-
žérsky systém?

☐  áno
☐ nie

3. Viete o tom, aké sú komunikačné kanály 
na podávanie podnetov pre zlepšenie pro-
tikorupčného prístupu?

☐  áno
☐ nie

4. Aké sú vaše odporúčania a podnety na 
zníženie priestoru pre korupciu v rámci 
vašej obce?

 _______________________________________
_______________________________________
______________________________________

5. Ako ste spokojná/ý s celkovou kvalitou po-
skytovaných služieb na obecnom úrade?

☐ spokojný/á
☐ nespokojný/á
☐ iné 
 ________________________________________

_______________________________________
_______________________________________

 
6. Bola vám poskytnutá informácia, o ktorú 

ste žiadali?
☐  áno
☐ nie
☐ iné 
 ________________________________________

_______________________________________
_______________________________________

7. Ste spokojná/ý so spôsobom komunikácie 
a ochotou zamestnancov riešiť vaše požia-
davky?

☐ áno
☐ nie

☐ iné 
 _______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

8. Stretli ste sa v minulosti s korupciou na 
obecnom úrade v Bernolákove?

☐ áno, mám vlastnú skúsenosť
☐ nie, nestretol
☐ iné 
 _______________________________________

_______________________________________
_____________________________________

9. Ak ste odpovedali „áno“, akým spôsobom 
ste túto situáciu riešili?

☐ oznámil som korupciu priamo na úrade
☐ oznámil som korupciu štátnym orgánom
☐ situáciu som ďalej neriešil alebo som 
 akceptoval daný stav
☐ iné 
 ________________________________________

_______________________________________
_______________________________________

✂

Od januára 2020 zber odpadu prebieha podľa priloženého harmo-
nogramu:
• komunálny odpad
 týždňový vývoz sa bude vyvážať v pondelok a štvrtok
 dvojtýždňový vývoz sa bude vyvážať v pondelok a štvrtok (ne-

párny týždeň)
• separovaný zber plastov + kovy a Tetrapak
 sa bude vyvážať v dvojtýždňových intervaloch vždy v pondelok
• separovaný zber papiera
 sa bude vyvážať v štvortýždňových intervaloch vždy v stredu

zber odpadU v rokU 2020

Harmonogram vývozu odpadu 2020

PLASTY, KOVY, TETRAPAK
PATRÍ:
čisté PET fľaše (stlačené), PE-HD a PP fľaše od čistiacich prostriedkov, šam-
pónov a pod., PE-LD čistá fólia (napr. igelitové tašky, fólie z prac. práškov, 
stavebné fólie, strečové fólie), PS – čistý polystyrén, čisté obaly VKM/Tetra-
pak (krabica z mlieka, džúsu), konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, 
nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov (viečka z jogurtov), 
hliníkové nádobky z čajových sviečok
NEPATRÍ:
plastové obaly od nebezpečných látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá), 
linoleum, molitan, znečistené plastové obaly, kovové obaly kombinované  
s iným materiálom

PAPIER
PATRÍ:
noviny, časopisy, knihy, 
zošity, kancelársky papier, 
baliaci papier, reklamné 
letáky, kartóny
NEPATRÍ:
obaly Tetrapak, voskový 
a impregnovaný papier, 
znečistený papier, plienky 
a hygienické potreby

SKLO
PATRÍ:
nevratné obaly zo skla,  
sklenené nádoby, sklenené 
črepy, tabuľové sklo
NEPATRÍ:
autosklo, bezpečnostné 
sklo, drôtené sklo, por-
celán, keramika, zrkadlá,  
TV obrazovky, žiarovky, 
žiarivky

Vývoz odpadu zabezpečuje spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo. 02 4592 5809, dispecingsc@avesk.sk, reklamaciesc@avesk.sk

Novinkou v triedení odpadu je, že do vriec s plastmi môžeme separo-
vať i obaly z kovov a obaly Tetrapak.
Prosíme občanov, aby v deň zberu umiestnili smetné nádoby a vrecia 
na viditeľnom a prístupnom mieste pri obecnej komunikácii. Smetné 
nádoby a separovaný odpad treba vyložiť večer pred vývozom alebo 
najneskôr pred 6. hodinou ráno v deň vývozu. Reklamácie týkajúce sa 
poškodených nádob ako i nezrealizovaných vývozov odpadu, prosím, 
zasielajte na emailovú adresu reklamaciesc@avesk.sk

Ing. Róbert Láska
referát ochrany životného prostredia
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  Po Ut St Št Pi So Ne 
Marec 2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31 
Apríl   1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 
Máj     1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

Jún 1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 
Júl   1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 

  Po Ut St Št Pi So Ne 
August      1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31 
September  1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 
Október    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 
November       1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 
December  1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31   

K Komunálny odpad týždňový zber – každý pondelok alebo štvrtok (podľa lokality)

     dvojtýždňový zber – pondelok alebo štvrtok v nepárne týždne

P Plasty, kovy Tetrapak každý druhý pondelok podľa harmonogramu

P Papier  každú štvrtú stredu podľa harmonogramu

S    Štátny sviatok 

níctva č. 2125, parc. č. 1558/74 (167 m2) parcela registra 
„C“, druh pozemku ostatná plocha v rozsahu určenom 
geometrickým plánom č. 13/2019 vyhotoveným Ing. On-
drejom Kocmundom a na základe „inominátnej zmluvy“  
č. 18/197 podpísanej dňa 26.6.2018. 

Uznesenie č. 24/5/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 
zaradenie:
a) Súkromnej materskej školy so sídlom Kaštieľ 1, 90027 
Bernolákovo a
b) Súkromnej základnej školy so sídlom Kaštieľ 1, 90027 
Bernolákovo
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Uznesenie č. 25/5/2019
Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu,  
schvaľuje uzatvorenie nájomných zmlúv nasledovne:
1) Mgr. Lucii Kancírovej a Lukášovi Kancírovi na dobu 14 
mesiacov, od 7. 11. 2019 do 31. 12. 2020,
2) pani Ivete Kikinderovej na dobu 3 mesiacov od 15. 12. 
2019 do 15. 3. 2020,
3) pani Ingrid Mesíčovej sociálny byt č. 9/B na Mostovej 
na dobu 3 mesiacov od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020. 
Uznesenie č. 26/5/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu odvoláva 
Ing. Mateja Kaušitza z členstva v Komisii pre tvorbu nové-
ho územného plánu obce Bernolákovo.

Uznesenie č. 27/5/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sa uzná-
ša na Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia  
o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Bernoláko-
vo č. 1/2017.

Uznesenie č. 28/5/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sa uzná-
ša na Všeobecnom záväznom nariadení o určení pravidiel 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
obce Bernolákovo č. 4/2019.

Uznesenie č. 29/5 /2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu uznáša 
sa na Všeobecnom záväznom nariadení o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach č. 5/2019.

Uznesenie č. 30/5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Bernolákovo 
a) sa uznáša na Všeobecnom záväznom nariadení obce 
Bernolákovo č. 6/2019 o zhromaždeniach obyvateľov 
obce a zároveň 
b) ruší VZN č. 5/2016 schválené obecným zastupiteľ-
stvom 13. 6. 2016 uznesením č.13/13/2016 a
c) ruší článok 15 ods. 3 Všeobecne záväzného nariade-
nia obce Bernolákovo č. 1/2011 Štatút obce Bernolákovo  
zo dňa 21. 6. 2011 schválený uznesením č. 6/5/2011.

Uznesenie č. 31/5/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu sa uznáša 
na Všeobecnom záväznom nariadení o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady na území obce Bernolákovo č. 7/2019 . 
Uznesenie č. 32/5/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií 
obecného zastupiteľstva v Bernolákove.

Uznesenie č. 33/5/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 
plán zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na 
rok 2020. 
Uznesenie č. 34/5/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu be-
rie na vedomie informáciu o vyhodnotení Komunitné-
ho plánu rozvoja sociálnych služieb obce Bernolákovo  
za rok 2019.
Uznesenie č. 35/5/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu v sú-
lade so zákonom číslo 320/2019 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pome-
roch starostov a obcí a primátorov miest v znení neskor-
ších predpisov znižuje plat starostovi obce Mgr. Richar-
dovi Červienkovi o výšku pohyblivej zložky, ktorá podľa 
uznesenia č. 10/2018 z dňa 3. 12. 2018 tvorila 20 %.
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� www.mojadm.sk
� www.facebook.com/dm.Slovensko

OTVORILI SME 
dm PREDAJŇU  
V BERNOLÁKOVE!

NÁKUPNÉ CENTRUM  
MARKETT BERNOLÁKOVO
SLNEČNICOVÁ ULICA

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

182 x 130 bernolakovo.indd   1 27/02/2020   15:50

OTVÁRAME NÁKUPNÉ CENTRUM

Štvorlístok

MIESTO
Slnečnicová ulica č. 6379, Bernolákovo

(susediaca prevádzka BILLA)

MARKETT
BERNOLÁKOVO

25-02-2020 Paypera pozvanka inz 182x130mm.indd   2 27/02/2020   12:49

Voľby do Národnej rady Slovenskej republi-
ky sa konali 29. februára. Občania Slovenska 
mohli voliť politické strany alebo hnutia a ich 
jednotlivých kandidátov na poslancov.
Volebná účasť
Účasť na voľbách v Bernolákove dosiahla 
78,44 %, čo je výrazne nad priemerom Slo-
venska – 65,80 %.
V deň volieb bolo v zozname voličov zapísa-
ných 6 366 voličov, na hlasovaní sa zúčastni-
lo 4 994 voličov, ktorí odovzdali spolu 4 947 
platných hlasov. Zo zahraničia hlasovalo 65 
voličov s trvalým pobytom v Bernolákove.
Výsledky hlasovania
Do Národnej rady sa dostalo 6 politických 
subjektov. V priloženom grafe nájdete pre-
hľad a porovnanie výsledkov strán so ziskom 
aspoň 2 % hlasov. Ľavý stĺpec predstavuje 
percentuálny podiel v celoslovenských výs-
ledkoch, pravý svetlejší stĺpec predstavuje 

podiel hlasov z Bernolákova. Pod názvom 
strany je uvedený celkový počet hlasov  
z Bernolákova.
Prednostné hlasovanie
Nižšie uvádzame zoznam najúspešnejších 
kandidátov prednostného hlasovania (krúž-
kovania) v Bernolákove. Kandidáti označení 
hviezdičkou (*) v celkovom výsledku nezískali 
mandát poslanca NR SR.
Igor Matovič, OĽaNO 1071
Peter Pellegrini, Smer-SD 429
Richard Sulík, SaS 322
Gábor Grendel, OĽaNO 285
Robert Fico, Smer-SD 285
Lukáš Kyselica, OĽaNO 273
Ján Budaj, OĽaNO 272
Michal Truban, PS/Spolu * 239
Jaroslav Naď, OĽaNO 235
Boris Kollár, Sme rodina 233
Andrej Kiska, Za ľudí 218

Eduard Heger, OĽaNO 205
Veronika Remišová, Za ľudí 205
Marek Krajčí, OĽaNO 194
Mária Šofranko, OĽaNO 185
Lucia Ďuriš Nicholsonová, SaS 178
Miroslav Beblavý, PS/Spolu * 177
Marian Kotleba, ĽSNS 175
Erik Baláž, PS/Spolu * 170
Denisa Saková, Smer-SD 165
Richard Raši, Smer-SD 157
Jozef Mihál, PS/Spolu * 153
Jozef Pročko, OĽaNO 144
Jana Žitňanská, Za ľudí 139
Irena Bihariová, PS/Spolu * 126
Jana Cigániková, SaS 100

spracoval Jakub Hanic
zdroj: Štatistický úrad SR,

Obecný úrad Bernolákovo

voľby do nr sr 2020

V uplynulom roku vykonali príslušníci Okresné-
ho hasičského zboru v Pezinku na území okre-
su Pezinok a okresu Senec spolu 736 výjazdov  
k rôznym udalostiam. 
Pri požiaroch vznikla priama škoda 518 640 €. 
Rýchlym a profesionálnym zásahom uchrá-
nili hasiči pri požiaroch majetok v hodnote  
5 585 600 €. Najviac požiarov vzniklo v jarných 
a letných mesiacoch. Medzi časté príčiny vzni-
ku požiarov patria aj naďalej vypaľovanie trávy  
 suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpad-
kov, zakladanie ohňov v prírodnom prostredí.
O tom, že profesionálni hasiči sú v dobrej fyzic-
kej kondícii, svedčia aj ich úspechy v krajskom 
kole v hasičskom športe, kde získali prvé miesto 
v celkovom poradí a postúpili na Majstrovstvá 
Slovenska v hasičskom športe. Príslušník okres-
ného riaditeľstva Matej Šintal získal prvé miesto 
na Majstrovstvách Slovenska hasičov v polmara-
tóne v Liptovskom Mikuláši, v kategórii 40 rokov.
Nemenej dôležitým oddelením okresného ria-
diteľstva je oddelenie požiarnej prevencie, kto-
ré vykonáva kontrolnú činnosť u právnických 

a fyzických osôb – podnikateľov, v obciach vo 
veciach zvereného výkonu štátnej správy na 
úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projek-
tové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej 
bezpečnosti, zúčastňuje sa na kolaudačných ko-
naniach, prerokováva priestupky voči fyzickým 
osobám a ukladá pokuty za porušenie predpisov 
na úseku ochrany pred požiarmi.
Za obdobie roka 2019 bolo vykonaných spolu 
202 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo 
zistených 962 nedostatkov. Hlavným zameraním 
kontrolnej činnosti v uplynulom roku boli školy 
– materské, základné- a rôzne školské zariade-
nia. V súvislosti s hlavným zameraním kontrolnej 
činnosti bolo vykonaných 43 komplexných pro-
tipožiarnych kontrol a 2 tematické protipožiarne 
kontroly, pri nich bolo zistených 655 nedostat-
kov.
Pri kontrolách boli uložené 2 pokuty právnickým 
osobám a 2 blokové pokuty občanom. V rozkaz-
nom konaní boli občanom uložené 2 pokuty.  
V oblasti stavebnej prevencie (územné, staveb-
né, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľ-

stvo 1 398 stanovísk. Na obciach bolo v oblasti 
zvereného výkonu štátnej správy na úseku och-
rany pred požiarmi vykonaných 8 komplexných  
a 6 následných kontrol.
V preventívno-výchovnej oblasti okresné riadi-
teľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež 
a verejnosť. V priebehu celého roka vykonávali 
príslušníci okresného riaditeľstva besedy so žiak-
mi spojené s ukážkami práce hasičov a techniky 
a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku  
a v Senci. Príslušníci okresného riaditeľstva sa 
zúčastňovali aj na besedách s dôchodcami. 
Takýmito a podobnými akciami by sme chceli 
prispieť k informovanosti detí a občanov o ná-
ročnej práci hasičov aj v roku 2020.
Profesionálni hasiči prajú občanom v novom 
roku veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia. 
Tiež to, aby sa s hasičskou technikou stretávali 
iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby ich 
pomoc potrebovali čo najmenej.

pplk. Ing. Eva Orlická
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku

správa o činnosti hazz pezinok za rok 2019H
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5. obecný PleS

Nádherne vyzdobený priestor kultúrneho 
domu a krásne dámy  v plesových róbach po 
boku upravených pánov – to už je tradične 
známkou Obecného plesu v Bernolákove. 
Nakoľko ples počas svojej štvorročnej exis-
tencie  dokázal svoje kvality, lístky sa vypre-
dali okamžite. Priestory, ktoré majú už čo to 
za sebou, sa za pomoci šikovnej firmy opäť 
zmenili na reprezentatívne miesto, bohatá 
kvetinová výzdoba slávnostný dojem ešte 
umocňovala. 

Úvod plesu patril žiakom a pedagógom ZUŠ 
v Bernolákove – dychový odbor spustil fan-
fáru a po nej  sa  sálou sa rozniesla melódia 
čarovných orieškov z rozprávky o Popoluške 
a milým tancom sa opäť odprezentovala naša 
ZUŠ.
Pán starosta nezabudol všetkých srdečne 
privítať, slovom i prípitkom a starostovským 
valčíkom zahájiť „plesanie“. 
O hudbu sa postarala opäť kapela BETTER 
TIME. 

V programe tohtoročného plesu sa pred-
stavili šikovné speváčky zo zoskupenia LADY 
COLLORS, ktoré potešili plesajúcich hostí 
známymi hitmi. 
Vynikajúci catering, lahodné nápoje a skvelá 
hudba, čo iné si na plese priať? Už azda iba 
nejakú tú výhru v tombole.
O ceny do tomboly sa už tradične postarali 
obec, podnikatelia a firmy z Bernolákova, za 
čo im patrí veľká vďaka. 

Tradične, koncom februára sa v kultúrnom 
dome poschádzali rôzne rozprávkové bytos-
ti, víly, škriatkovia, princezné, čarodejnice, 
draci, ale aj včielky, motýle, kostlivci, hasiči 
– no masky od výmyslu sveta - aby sa spo-
ločne zabavili, zatancovali a pripomenuli si, 
že vo fašiangovom období sa nemusia ba-
viť iba dospelí. Privítal ich šašo Maroš a dí-
džejka Elka, ktorí sa postarali o rôzne súťaže  
a dobrú hudbu. Našli sa aj takí, ktorí spočiatku 
váhali, či sa do toho farebného kolotoča za-
pojiť, ale po chvíli už svoje rozpaky odhodili 
a smialo sa, tancovalo a súťažilo až do konca. 
Všetkých, ktorí sa oddali súťaženiu, potešili 
drobné sladkosti, a kto veľmi vysmädol, mo-
hol sa pri „bare“ osviežiť chutným čajíkom.

karneval
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Základná umelecká škola v Bernolákove pri-
pravuje pre občanov našej obce svoje po-
dujatia už štrnásť rokov. Úroveň žiackych 
vystúpení neustále narastá, na čo som veľmi 
hrdá. Je mi cťou viesť kolektív pedagógov, 
ktorí z roka na rok viac spolupracujú, čoho 
výsledkom sú umelecky hodnotné koncerty, 
výstavy, tanečné a divadelné predstavenia.
Obdobie adventu znamená pre našu ško-
lu koncertnú šnúru. Začíname adventnými 
koncertmi – v tomto školskom roku bol prvý  
z nich v našom kultúrnom dome. Spoloč-

ne sa na ňom predstavili naši žiaci a žiaci  
zo ZUŠ Vrbenského v Bratislave. S radosťou 
si zamuzicírovali, na záver koncertu sa pán 
riaditeľ Mgr. Vladislav Katrinec poďakoval  
za možnosť vystupovať na našom pódiu. 
Osobitne vyzdvihol kvalitnú prácu pána 
zvukára Mareka Saska – aj vďaka nemu vyz-
neli všetky skladby zvukovo vyrovnane. Po 
koncerte nasledovalo spoločné priateľské 
posedenie oboch pedagogických tímov pri 
bohatom občerstvení, ktoré zabezpečilo Ob-
čianske združenie Harmónia.

Druhý adventný koncert sa uskutočnil v ne-
meckom kultúrnom dome Barónka v Rači. 
Naši žiaci aj tu podali kvalitné výkony. Milým 
prekvapením bola návšteva Mikuláša, ktorý 
všetkým účinkujúcim pripravil sladké prek-
vapenie. 
Nasledovala séria vianočných koncertov 
– najprv sa naši žiaci predstavili na piatich 
výchovných koncertoch pre základnú a ma-
terskú školu. Vhodným výberom skladieb 
zaujali svojich mladších i starších spolužiakov 
– svojimi vystúpeniami sa postupne pripravi-
li na vrcholné podujatie – nedeľný vianočný 
koncert. Tentoraz bol znova niečím iný – pr-
výkrát sa na ňom predstavil desaťčlenný vi-
olončelový súbor pod vedením pani učiteľky 
Magdalény Izakovičovej, ktorý skladbou  
zo seriálu Hra o tróny zožal veľký úspech. 
Vynikajúce výkony podali všetci sólisti aj 
komorné telesá. Osobitne by som chce-
la vyzdvihnúť spoločný tanečno-hudobný 
projekt – na titulnú pieseň z filmu Tri orieš-
ky pre Popolušku zatancovali interesantný 
scénický tanec žiaci tanečného odboru pod 
vedením pána učiteľa Jozefa Manáka. Hu-
dobné aranžmán excelentne pripravili pani 
učiteľka Daniela Škottová, Stanislava Čikelová  
a pán učiteľ Roman Hudec. Vrcholným čís-
lom programu bolo vystúpenie školského 
komorného orchestra pod vedením pána 
učiteľa Andreja Kováča.
Je nám cťou, že naši žiaci mohli účinkovať na 
V. obecnom plese. Slávnostnou fanfárou pre 
dychové kvinteto a tancom Tri oriešky pre 
Popolušku otvorili toto významné kultúrne 
podujatie. Za nádherné fotografie oboch vy-
stúpení ďakujem pánovi Marekovi Nagyovi – 
budú ozdobou našej školskej kroniky.

Podujatia zuš na Prelome rokov mali úSPech

Aj tento rok naši žiaci účinkovali na Plese zá-
kladnej školy. Zaskvela sa na ňom talentovaná 
speváčka Adriana Sublardová – krásnou fran-
cúzskou piesňou zožala zaslúžený aplauz mno-
hopočetného obecenstva. Do tematickej osi 
plesu výborne zapadol scénický tanec na ne-
starnúcu hlavnú melódiu filmu The Addams Fa-
mily, ktorý predviedli žiaci tanečného odboru.

Najbližším významným koncertným podu-
jatím našej školy bude Koncert učiteľov dňa  
29. marca, na ktorý srdečne pozývam všet-
kých priateľov klasickej hudby. Svoj sviatok 
– Deň učiteľov všetci pedagógovia oslávia 
prácou – hudobným umením. 
Ďakujem všetkým našim priaznivcom za 
účasť na našich koncertných podujatiach 

– niet krajšej odmeny pre malých i takmer 
dospelých hudobníkov ako potlesk vďačného 
obecenstva.

Mgr. Jarmila Bošková
riaditeľka školy
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8. decembra sa konal Mikulášsky futbalový 
turnaj detí v kategórii U8 v Púchove. Turnaja 
sa okrem slovenských tímov ŠK Bernolákovo, 
MŠK Púchov, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 
FK Slovan Levice, FKM Nové Zámky zúčastnili 
aj dve mužstvá z Českej republiky ,TJ Valaš-
ské Meziřičí a FK Fotbal Třinec. Naši chlapci 
sa nestratili ani v tejto silnej medzinárodnej 
konfrontácii. Za celý turnaj prehrali iba dva 
zápasy a aj to iba o jeden gól a získali úžasné  
3. miesto. K výkonu chlapcom pomohlo určite 
aj to, že rodičia s nimi vycestovali do Púchova 
už o deň skôr, dopriali im zábavu vo wellness 
a detskom kútiku. Aj takýmito spoločnými ak-
tivitami mimo ihriska a tréningov sa deti učia 
byť jeden tím a navzájom si pomáhať.

Levice
19. januára sa naši mladí futbalisti vekovej 
kategórie U8 zúčastnili na halovom turnaji 
v Leviciach. V silnej konkurencii futbalových 
klubov ako FK Inter Bratislava, FC Vion Zla-
té Moravce, FC Petržalka, FK Slovan Levice  
a ŠK Šurany sa naše budúce nádeje nestratili. 
S bilanciou tri výhry a tri remízy s celkovým 
počtom 12 bodov obsadili skvelé 2. miesto. 
Okrem tímovej trofeje si brankár nášho muž-
stva Filip Farkaš odniesol individuálne ocene-
nie pre najlepšieho brankára turnaja. Chalani 
naozaj ukázali, ako vedia bojovať a veľmi túžia 
víťaziť, lebo ako jediné mužstvo sme mali iba 
dvoch hráčov na striedanie, nakoľko v týždni 
pred turnajom nám ochoreli traja dôležití 
hráči.

Tomášov
V sobotu 25. januára sme boli účastníkmi 
halového futbalového turnaja desiatich muž-
stiev vekovej kategórie U8 v Tomášove. Muž-
stvá boli rozdelené na dve päťčlenné skupiny. 
V našej A skupine sme sa postupne stretli  
s mužstvami OSK Chorvátsky Grob, SSC Fé-
nix Nové Zámky, ŠK Tomášov a FKM Karlova 
Ves. S bilanciou tri výhry a jedna prehra sme 
skupinu A vyhrali a postúpili do finále turna-
ja. V ňom sme sa stretli s víťazom B skupiny, 
FK Dúbravka, ktorá dovtedy neprehrala ani 
jeden. Chalani hneď od začiatku finálového 
zápasu hrali naplno a dovtedy nezdolaného 
súpera po výbornom výkone porazili 2:0.
Za tieto úžasné výsledky sa okrem chlapcov 
patrí poďakovať aj trénerovi Paľovi Burešo-
vi a jeho asistentovi Lacovi Nazarejovi, ktorí 
sa deťom intenzívne venujú počas trénin-
gov, pripravujú ich na zápasy a vychovávajú 
z nich budúce futbalové hviezdy. To, čo učia 
chalanov počas tréningov – že musia bojovať  
a hrať ako jeden tím- to v Tomášove dokázali 
do bodky splniť a zaslúžene sa prvýkrát stali 
víťazmi turnaja. Tak ako deti, tak aj my, rodi-
čia, sa tešíme na ďalšie turnaje, kde uvidíme, 
čo nové ich Paľo s Lacom naučili a kam sa zase 
chlapci posunuli.

Marek Farkaš
a rodičia hráčov kategórie U8

tUrnajové úspechy malých fUtbalistov
Drahí Bernolákovčania! Rada by som Vám predstavila jeden  
z úspešných projektov, ktoré boli zrealizované v tomto škol-
skom roku na našej základnej škole. Pod vedením pani uči-
teľky Kaliňákovej ho spracovali deti z triedy 6. C. Dostali sa 
s ním až na celoslovenské kolo súťaže Voda pre budúcnosť, 
ktorú organizuje Bratislavská vodárenská spoločnosť. Tento 
projekt je natoľko inšpiratívny, že sme sa rozhodli zrealizovať 
ho aj na medzinárodnej úrovni. Preto hľadáme vo svete par-
tnerské školy, ktoré zaujme spracovaná téma. Deti vo svojej 
práci ukázali nám dospelým to, čo nevidíme.
Načúvajme teda ich slovám:
„Náš projekt s názvom Z riflí sa pitnej vody nenapiješ vzni-
kol z dôvodu uvedomenia si nových skutočností o spotrebe 
vody pri výrobe oblečenia. V dnešnej dobe sú bežné pra-
videlné nákupy oblečenia. Či už potrebujeme alebo ne-
potrebujeme nové oblečenie, jednoducho nakupujeme.  
V porovnaní s predrevolučnou dobou môžeme hovoriť aj  
o prebytku oblečenia. No podľa nás len málokto vie, koľko 
vody sa spotrebuje na výrobu jedného trička či riflí. Čo je naše 
najbežnejšie oblečenie, v ktorom chodievame do školy. My 
sme sa dočítali, že na výrobu jedného trička sa spotrebuje  
2 500 litrov vody a na výrobu riflí sa spotrebuje 8 000 litrov 
vody. Zaujímalo nás, koľko litrov vody sa spotrebovalo na vý-
robu tričiek a riflí celej našej triedy. Zistili sme, že ak by sme 
mali spoločnú skriňu, uložili by sme do nej 528 tričiek a 139 
riflí. Veľmi nás prekvapila spotreba vody pri ich výrobe v súč-
te 2 432 000 litrov vody. Ďalšia otázka, ktorá nás zaujímala 
v súvislosti so zistením bolo, koľkým ľuďom by táto voda 
vystačila na celý život ako pitný režim. Vychádzali sme z po-
znatkov, že človek má denne vypiť 2 litre vody. Tiež sme vy-
chádzali z faktu, že najväčšiu núdzu o pitnú vodu majú ľudia  
v Afrike. Zistili sme, že priemerný vek ľudí v Afrike je 50 rokov.  
Z výpočtov vyplynulo, že približne 69 ľuďom by voda spotre-
bovaná na naše tričká zabezpečila pitný režim na celý život. 
Táto informácia nás priviedla k úvahe o zastavení plytvania 
s vodou a prírodnými zdrojmi. Veď každý deň si aj tak viem 
obliecť iba jedno tričko a jedny rifle. Počas triednej diskusie 
sme prišli k záveru, že sú nenosené trička a rifle zachovalé  
a môžeme ich posunúť kamarátovi/kamarátke, ktorých by po-
tešili alebo by sme ich mohli ďalej využiť na výrobu rôznych 
predmetov. Ako napríklad psiu naťahovaciu hračku, návlečku 
na vankúš, kabelku, pelech pre psa, šál, batoh, čiapku, obal na 
mobil, peračník, náramok, čelenku, peňaženku, krátke rifľové 
nohavice, obal na zošity, obrus na lavicu, tašku. A aby to neos-
talo iba pri nápade, rozhodli sme sa dané predmety vyhotoviť 
na hodinách techniky.
Na záver by sme iba zhodnotili, že zistenia boli pre nás veľmi 
podnetné, uvedomili sme si častokrát veľké plytvanie pitnou 
vodou nielen v domácnostiach alebo aj v samotnom procese 
textilného priemyslu, ktorú vnímame ako virtuálnu vodu.“

Mgr. Barbora Lipka Rezníková
riaditeľka školy

z riflí sa pitnej vody nenapiješ

cenník inzercie
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1. 4. 1821 sa vo Veľkom Bieli narodil 
Štefan Kormančík. Priženil sa do Čeklísa  
a s manželkou Alžbetou Baloghovou 
mali 8 detí. Ich potomkovia žijú v Berno-
lákove aj dnes.

2. 4. 1945 ráno o 6. hodine bola oslo-
bodená naša obec Červenou armádou. 
Nemeckí vojaci ustúpili bez boja. V det-
skom domove, škole i v kaštieli boli zria-
dené poľné nemocnice, v ktorých ošet-
rovali vojakov Červenej armády.

3. 4. 1945 miestna organizácia Komu-
nistickej strany Slovenska mala ustano-
vujúcu schôdzu a vystúpila z ilegality.

4. 4. 1945 bol utvorený Revolučný ná-
rodný výbor. Predsedom sa stal Ján 
Belai, podpredsedom Štefan Farkaš st., 
členmi boli Ľudovít Salay, Štefan Múčka, 
Zdenko Lapár, Anton Sommora ml., Ľu-
dovít Múčka, František Burkuš, Alexan-
der Navara, Jozef Čík, Alexander Polgár 
a Július Štifler.
 
5. 4. 1928 sa narodil Alexander Švarda, 
predseda Miestneho národného výbo-
ru, neskôr starosta obce od 19. 3. 1990 
do 15. 1. 1999.

20. 4. 1639 bol uvedený ako nový vlast-
ník šintavského panstva gróf Mikuláša 
Esterházy. Súčasťou panstva bola naša 
obec. Majetkový celok de jure dostal  
v roku 1642 privilégiom kráľa Ferdinan-
da III.

20. 4. 1910 v našej obci chvíľu pobudol 
Theodore Roosevelt (1858 – 1919), pre-
zident USA v období 1901 – 1909. Bol  
v kaštieli v Malinove na návšteve u mi-
nistra kultúry a výučby Alberta Appo-
nyiho a potom ho odviezli na železničnú 
stanicu do Čeklísa. Obyvatelia obce tu 
pre neho pripravili privítanie i rozlúčku.

27. 4. 1324 sa majiteľom Čeklísa stal Ab-
rahám Rúfus. Bol významnou osobou 
po boku Matúša Čáka Trenčianskeho  
a potom kráľa Karola I. Róberta z Anjou. 
Od roku 1323 používal predikát „z Čeklí-
sa“.

31. 4. 1948 na členskú schôdzu KSS priš-
li členovia Sociálnodemokratickej strany 

pod vedením Štefana Buzgoviča a vyhlá-
sili, že ich strana sa zlučuje s KSS.

máj
3. 5. 1796 sa do Čeklísa priženil Martin 
Škvorec zo Záhorskej Vsi. Jeho manžel-
kou sa stala Alžbeta Polgárová a naro-
dilo sa im 12 detí. Ich potomkovia žijú  
v Bernolákove aj v súčasnosti.

8. 5. 1934 sa narodil  Marcel  Pápay, 
predseda miestneho národného výboru 
v rokoch 1980 až 1986.

9. 5. 1896 sa v Šali narodil Viktor Kopá-
čik. Od roku 1947 bol kronikárom obce. 

10. 5. 1916 sa narodil Vojtech Bognár, 
predseda miestneho národného výboru 
v rokoch 1951 – 1953.

12. 5. 1847 zomrel gróf Jozef Esterházy 
de Galantha. Pochovaný je vo Viedni.  
Na jeho počesť dala jeho manželka gróf-
ka Mária Helena Nikolajevna Bezobrazo-
va postaviť memoriálnu kaplnku, ktorá 
dodnes stojí na cintoríne. 

22. 5. 1931 zomrel Dr. Sotiri Salvator De-
mosthenes Antoniades, doktor v Čeklísi. 
Jeho hrob je vedľa memoriálnej kaplnky.

25. 5. 1930 odohrali hádzanárky Sokola 
Čeklís prvé stretnutie proti bratislavskej 
Cvernovke.

29. 5. 1929 sa v Bernolákove narodil  
herec Ján Géc.

jún
3. 6. 1912 sa v Bernolákove narodil hus-
lista a hudobný pedagóg Jaroslav Kulí-
šek. Zomrel 12. 6. 1970 v Bratislave.

4. 6. 1931 Zastupiteľstvo obce na svo-
jom zasadaní za predsedníctva starostu 
p. Kastla odhlasovalo zriadenie meštian-
skej školy v Čeklísi. 

6. 6. 1875 Farská kronika v Ivanke za-
znamenala, že pán farár Ferenci pri 
príležitosti jubilejného roku viedol vo 
farnosti štyri procesie. Ich trasa viedla 
z ivanského kostola sv. Jána Krstiteľa ku 
kaplnke sv. Rozálie, odtiaľ do Bernoláko-
va ku kaplnke sv. Anny. Konali sa 6. júna, 

na sviatok Petra a Pavla (29. 6.), koncom 
augusta a posledná bola 6. októbra.

6. 6. 1918 sa narodil Ladislav Vitáloš, 
predseda miestneho národného výboru 
v období 1971 – 1980.

8. – 9. 6. 1990 sa konali prvé demokra-
tické parlamentné voľby od roku 1935. 
Občania volili poslancov do Federálne-
ho zhromaždenia ČSFR a do Slovenskej 
národnej rady.

11. 6. 1762 sa narodil národný buditeľ 
Anton Baník. Bol katolíckym kňazom  
v Čeklísi, zomrel tu 28. 9. 1842.

12. 6. 1682 sa v Pápe narodil Jozef Es-
terházy. Bol gróf, generál jazdectva, kra-
jinský sudca a podpalatín. Postavil kaš-
tieľ v Bernolákove. 

12. 6. 1917 sa v obci Rybník narodila 
Magdaléna Gömöryová, vyd. Lapáro-
vá. Na meštianskej škole v Bernolákove 
učila slovenčinu, chémiu a zemepis. Cez 
vojnu bola aktívna v odboji. V r. 1956 
– 1978 bola riaditeľkou ZŠ v Ivanke pri 
Dunaji. V r. 1960 – 1968 bola poslan-
kyňou Národného zhromaždenia ČSSR,  
v r. 1969 – 1976 poslankyňou federálne-
ho zhromaždenia.

12. 6. 1938 sa konali obecné voľby  
a starostom sa stal Karol Kastl, člen 
HSĽS. Najviac hlasov dostala Komunis-
tická strana (458).

13. 6. 1774 sa v Hulíne (okr. Kroměříž) 
narodil Antonín Omasta. Usadil sa  
v Čeklísi, v r. 1796 sa oženil s Alžbetou 
Kubovou zo Senca a založili čeklísku vet-
vu tohto moravského rodu.

24. 5. 1954 prví absolventi ukončili štú-
dium na Poľnohospodárskej technickej 
škole v Bernolákove. Škola vznikla v Ber-
nolákove v r. 1952 a bola prvá svojho 
druhu na Slovensku. Využívala priestory 
kaštieľa.

29. 6. 1901 sa v kaštieli konala veľká 
slávnosť, ktorou si Esterházyovci pripo-
menuli slávnosť, na ktorej sa zúčastnila 
kráľovná Mária Terézia v r. 1766. Pod-
robnosti priniesli noviny Vasárnapi ujság 
7. 7. 1901.

hiStorický kalendár
Náš tanečný súbor vznikol pred 27 rokmi 
v Detskom domove v Bernolákove a v sú-
časnosti pôsobíme pod našou obcou. Naša 
činnosť je bezplatná – deti a dospievajúca 
mládež zo sociálne slabších rodín ako aj deti 
z detského domova a taktiež z „normálnych“ 
rodín navštevujú náš krúžok zadarmo. Práca 
vedenia súboru je čisto dobrovoľná a deti  

u nás neplatia ani za kostýmy, topánky, meto-
dické materiály ani žiadne iné poplatky.
Dnes má súbor takmer 50 tanečníkov – 
deti vo veku 4 až 25 rokov. Vedú ho dospe-
lí – predovšetkým Katka Koporcová (vedúca 
súboru), Otka Hirnerová (hlavná trénerka, 
choreografka, kostymérka), Sandra Vaverko-
vá (trénerka, choreografka so špecializáciou  

na clogging), Gitka Sighartová (účtovníčka), 
Dáška Jaslovská (scénografka, inšpicientka, 
organizátorka).
Základom tanečného repertoáru tanečného 
súboru Niagara sú tance v štýle amerického 
country. Deti a mládež tancujú podľa do-
bových zápisov a starej literatúry tradičné 
americké ľudové tance (O‘Susanna, Grand 
Square, Virginia Reel, etc.) a staré dobové 
anglické a francúzske tance. Podľa vlastných 
choreografií tancujú variácie na národné tan-
ce (škótske, írske, mexické, grécke, talianske, 
české, slovenské atď.) a na tradičné country 
tance a square dance. Pre diváka veľmi atrak-
tívne sú tzv. showdances – variácie na „co-
wboyské“ tance a tance „divokého západu“  
a deti úspešne zvládli aj stepové tanečné 
techniky – clogging, buckdancing a v posled-
nom období začali deti s tréningom canadia-
nu a írskeho stepu.
Od svojho vzniku absolvovali menší i väčší 
tanečníci množstvo vystúpení, súťaží, coun-
try bálov a tanečných prehliadok. Z mnohých 
súťaží, vrátane zahraničných, priviezli veľa 
vzácnych ocenení.
Najnovšie ocenenie sme získali 1. decembra. 
Zúčastnili sme sa na tanečnej súťaži v bra-
tislavskej Dúbravke v kategóriách country  
a country clogging a obsadili sme krásne 
1., 2. a aj 3. miesto. Radosť, ktorú naše deti  
a dospievajúca mládež zažila, je neopísateľ-
ná. Práve preto sa oplatí s nimi tvrdo praco-
vať, učiť ich k zodpovednosti nielen za seba 
samých, ale aj za kolektív.
A čo nás čaká najbližšie? Zodpovedne sa 
pripravujeme na ďalšie dve tanečné súťaže. 
Prvá sa uskutoční koncom marca v Bratisla-
ve, kde sa predvedú naše seniorky so štyrmi 
novými tancami. Na druhú súťaž, ktorá bude 
začiatkom mája, sa svedomito pripravujú naši 
juniori a naši najmenší tanečníci a tanečníč-
ky. Popri prípravách na súťaže chodievame 
vystupovať aj na rôzne tanečné vystúpenia.
Sme hrdí, že reprezentujeme našu obec Ber-
nolákovo a to tak, ako vieme najlepšie – tan-
com.

Sandra Vaverková
DTS Niagara

z činnosti detského tanečného súborU niagara
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v Bernolákove splnila plán podujatí prijatých 
na rok 2019. Výbor zorganizoval týždenný po-
byt v Piešťanoch, návštevu kultúrnych podu-
jatí, jednodňové výlety do Topoľčianok, Slav-
kova a Brna, návštevu hradu Červený kameň.
V lete sme boli dvakrát v ThermalParku Nit-
rava v Poľnom Kesove. Úspešne sme absolvo-
vali varenie fazuľovice na Dňoch obce. Koniec 
augusta milovníci mora strávili v Chorvátsku 
na Makarskej riviére v Drveniku. V októbri 
viacerí naši členovia sa zúčastnili na brigáde 

pri úprave cintorína pred sviatkami Pamiat-
ky zosnulých. Činnosť v minulom roku sme 
úspešne zavŕšili tradičným mikulášsko-via-
nočným posedením v Kultúrnom dome.
Naši členovia sa zúčastňovali aj na poduja-
tiach organizovaných inými spoločenskými 
organizáciami v obci.
Výročná členská schôdza za rok 2019 bola 
z organizačných dôvodov posunutá na ap-
ríl 2020. Výbor pracuje a na marec pripravil 
liečebný pobyt v Piešťanoch, bežia prípra-
vy na týždenný zájazd k moru do Talianska  

a zabezpečuje návštevu kultúrneho podujatia  
a výletov.
Naša organizácia má v súčasnosti už skutoč-
ne vysokú členskú základňu a k úspešnému 
plneniu predsavzatí je preto potrebná aktív-
na spolupráca všetkých členov organizácie 
Nádej, nielen členov výboru. Každý návrh  
a pomoc pre všetkých prospešné podujatia 
sú preto úprimne vítané.

Alena Záhorcová
Výbor OZP Nádej

aktivity ozp nádej

spomienky zo slovenského národného divadla
V týchto dňoch si pripomíname sté výročie 
našej kultúrnej ustanovizne -SND. Pri náb-
reží Dunaja vyrástla impozantná budova, 
ktorá pripomínala krásny palác. Ako sa do-
zvedáme z archívnych záznamov, jej prvým 
riaditeľom bol Oskar Nedbal, ktorý spolu-
pracoval s významnými českými a slovens-
kými režisérmi a významnými osobnosťami 
kultúrneho života ako bol Dr. Janko Blaho, 
operný spevák.
Prvým predstavením bola opera Antonína 
Dvořáka Rusalka. Od tých čias prešlo viace-
rými zmenami, ale vždy pripravilo vedenie di-
vadla svojim divákom príjemné prekvapenie.
V roku 1952, keď som bola žiačkou 9. roční-
ka tunajšej základnej školy, zúčastnila som 

sa na predstavení opery Predaná nevesta. 
V hlavnej úlohe sa predstavili sólisti Dr. Jan-
ko Blaho a Mária Kišoňová-Hubová. Bol to 
nezabudnuteľný zážitok. Odvtedy som bola 
častou návštevníčkou divadla.
Vyrozprávam vám príbeh, ktorý sa mi pri-
hodil počas premiéry Nazima Higmete Le-
genda o láske. Spolu so sesternicou Jolikou 
sme sa v jednu nedeľu vybrali na toto pred-
stavenie. Dej nás zaviedol do Orientu medzi 
dve sokyne, ktoré bojovali o lásku krásneho 
maliara. V hlavných úlohách Mária Kráľovi-
čová, Zdena Grúberová a Mikuláš Huba. Tak 
sme sa vžili do deja, ani po klaňačke hercov 
sme nekontrolovali čas, ktorý spôsobil, že 
sme zmeškali vlak. Nakoľko električky už 

nechodili, peši sme sa vybrali k tete. Brá-
na činžiaku zostala zatvorená. Neostávalo 
nám nič iné, len v chladnom počasí pešo sa 
dostať na Hlavnú stanicu. Konečne prišiel 
o 4. hodine ráno osobný vlak. Veľmi ťažko 
sa rodičom vysvetľovalo, kde som celú noc 
bola. Trochu som si zdriemla a nastúpila na 
cestu vlakom do Bratislavy do zamestnania 
na SVŠT.
Pri sledovaní televízneho prenosu posled-
nej rozlúčky s vynikajúcou herečkou Zde-
nou Grúberovou som si spomenula na túto 
nezabudnuteľnú príhodu.

Eva Šticová z Obilnej ulice

činnosť dhz bernolákovo v rokU 2019
Milí Bernolákovčania, dobrovoľný hasičský zbor v Bernolá-
kove má za sebou ďalší úspešný rok. V roku 2019 sa naša 
členská základňa rozrástla o nových členov, vďaka čomu 
sme sa mohli zúčastniť na viacerých aktivitách. Členovia 
zboru sa podieľali na stavaní mája, zaobstarali hliadky pri 
vstupe do areálu na Dňoch obce a pomáhali navigovať bež-
cov na trati charitatívnych pretekov Beh pre beh. Okrem 
týchto aktivít sme sa zúčastnili na brigádach v obci ako čis-
tenie Bielej vody, čistenie kruhového objazdu, zber odpad-
kov popri Seneckej ceste, likvidácia čiernej skládky za Poľ-
nou ul. či úprava terénu v areáli J. Popluhára. V rámci obce 
sme v minulom roku zasahovali na Trnavskej ul., kde sme 
čistili zanesené jarky po búrke a v súčinnosti s DHZ Tomá-
šov sme odpratávali spadnutý strom na Potočnej ul. Týmto 
chceme poďakovať obci Bernolákovo, že zakúpila vhodný 
odev pre členov, ktorí absolvovali základný výcvik. Taktiež 
počas celého roka 2019 sme organizovali krúžok Mladý ha-
sič, v rámci ktorého sa venujeme deťom, s ktorými sme sa 
zúčastnili aj na branných pretekoch v Malinove. Veríme, že 
rok 2020 bude ešte úspešnejší ako ten predošlý.
V prípade záujmu o členstvo v dobrovoľnom hasičskom 
zbore alebo záujmu o navštevovanie krúžku Mladý hasič 
nás neváhajte kontaktovať na čísle 0917 548 263 alebo 
bernolakovo.dhz.hasici@gmail.com.

Veronika Donáthová
člen DHZ Bernolákovo
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Pod krížom Tvojím stojíme dnes smutní,
Kriste náš a Pane.
Pred zrakom naším bolestná Tvoja tvár,
hlava korunovaná tŕním
a v sluch náš doráža trpké:   DOKONANÉ.
My vieme, Spasiteľu, že trpíš pre naše viny,
aby vykupujúca pravda zjavená bola bludnému svetu tomuto.
Ach, Pane, v milosrdenstve svojom zhliadni na nás,
zmiluj sa nad nami, nad cirkvou i národom naším
a prijmi i nás, nebeský Pastieru, medzi ovečky svoje.
S Tebou chceme byť za utrpenia
a daj silu kríž svoj niesť ako si ty niesol.
S Tebou i pri slávnom víťazstve pravdy križovanej
a s Tebou v stánkoch slávy za hrobom na veky vekov.
Amen

Modlitba od Martina Rázusa nie len pre tých, ktorí počas 
veľkonočných sviatkov nemôžu prísť do chrámu.
Prajeme všetkým čitateľom toto periodika požehnané pôstne 
dni a radostné prežitie veľkonočných sviatkov.

Rastislav Hargaš
farár Evanielickej cirkvi a.v.

N
ázory a postrehy
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veľký piatok

viera cez žalúdok?
Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Bude na 
tom čosi pravdy. Na návšteve u jednej rodi-
ny v seniorskom veku manžel na konci veče-
re nežne objal svoju manželku a hovorí mi:  
„U nás to už roky tak funguje, že manželka 
veľmi rada a veľmi dobre varí a ja si veľmi rád 
zapapkám.“ A mal som pocit, že ich vzťah tak 
dobre funguje nie iba kvôli jedlu. Ale môže 
ísť aj viera cez žalúdok? V evanjeliách sa spo-
mína u všetkých štyroch autorov zázračné 
rozmnoženie chleba a nasýtenie niekoľkoti-
sícového zástupu. Ježiš Kristus urobil tento 
zázrak zo súcitu, aby veľký dav ľudí, ktorí ho 
prišli počúvať na pusté miesto, nepoomd-
lieval cestou domov od vyčerpania. Zároveň 
tento čin ešte viac zvýšil jeho prestíž v očiach 
ľudí, a to im uľahčilo uveriť v jeho božstvo. 
Spomínaný zázrak bol predzvesťou ustano-
venia Eucharistie, vďaka čomu Kristus dáva 
seba samého už dve tisícročia ako duchovný 
pokrm tým, ktorí v neho veria. Ale dôležitosť 
pokrmu si človek najviac uvedomuje vtedy, 
keď najskôr cíti hlad. U nás, katolíkov, ale aj 
v iných kresťanských spoločenstvách (najmä 
u pravoslávnych), sa už po stáročia udržiava 
prax zachovávať v určité dni alebo obdobia 
pôst. Človek nie z donútenia, ale z vlastnej 
iniciatívy si odriekne jedlo úplne alebo čias-
točne (napríklad mäso). Práve v tomto ob-
dobí kulminuje obdobie tzv. Veľkého pôstu, 
ktoré začalo Popolcovou stredou a vyvrcholí 
na Veľký piatok ako súčasť duchovnej príp-
ravy na slávenie Veľkej noci. Pôst, modlitba  
a almužna (skutky dobročinnej lásky) sa  
v kresťanstve od začiatku považovali za troj-
členku, ktorá je vnútorne úzko prepojená  
a napomáha duchovnému rastu. Prečo sa člo-
vek postí? Stretol som sa aj s takými názormi, 
či nejde o nejakú skrytú formu masochizmu, 
keď človek dobrovoľne trápi sám seba. Rád by 
som uviedol štyri dôvody pôstu, ktoré určite 
so žiadnym masochizmom nesúvisia. Začnem 
s tým, čo je blízke všetkým ľuďom, veriacim  
i neveriacim. Je to dôvod telesný alebo medi-
cinálny. Istá skupina žien chcela veľmi schud-
núť a poslali šek s peniazmi akémusi podvod-

níkovi, ktorý im sľuboval zaručenú receptúru 
na zhodenie kíl. Poriadne ich naštvalo, keď im 
po čase prišla obálka a tam našli ústrižok pa-
piera, na ktorom bolo napísané veľkými pís-
menami: „Nežerte!“ Lekári nám to nepovedia 
takto surovo, ale ak trpíme nadváhou, jed-
noznačne nám radia: „Znížiť príjem a zvýšiť 
výdaj! Menej jedla, viac pohybu!“. Asi nikto  
z nás nepočul o tom, že by zomrel niekto, kto 
sa postil na Popolcovú stredu a Veľký piatok 
alebo v piatky nejedáva mäso. Ale zdravotné 
ťažkosti spojené s nemiernosťou v jedle a pití 
sú dostatočne známe. Druhý dôvod pôstu má 
sociálny charakter. Sýty hladnému neverí. Ale 
ak je človek niekoľko dní v roku dobrovoľne 
hladný, má viac empatie s chudobnými. Veď 
napokon aj pôst v starokresťanskej ére mal za 
cieľ, aby to, čo človek ušetril na sebe, mohol 
venovať biednym ľuďom. Preto sa hovorí, že 
pôst otvára srdce (aj peňaženku) pre chu-
dobných. Ďalší dôvod, prečo sa postíme, má 
psychologický charakter. Ide o určitú formu 
tréningu vôle. Dobrovoľne si odopriem nie-
čo, čo samo osebe nie je zlé, aby som vedel 
o to ľahšie zmobilizovať svoje sily, ak treba, 
odmietnuť morálne zlo, hriech alebo nakloniť 
svoju vôľu k dobru. Preto si dávajú niektorí 
veriaci rôzne pôstne predsavzatia: niektoré 
dni sa obmedzím v jedle alebo ráno začnem 
bez zvyčajnej kávy, večer si neotvorím pivo 
alebo zredukujem čas strávený na interne-
te, sociálnych sieťach alebo dokážem načas 
odložiť mobil. Na jednom z predošlých pô-
sobísk, keď som deťom na hodine nábožen-
stva pripomenul, že na Popolcovú stredu 
sa nesmie jesť mäso, jedna žiačka na mňa 
vyvalila oči a šokovane sa spýtala: „To akože 
celý deň nesmiem jesť mäso? Tak to už teraz 
z toho chytám depku!“ Musel som sa pritom 
pousmiať, ale aj takýto postoj dokumentuje, 
že ak nemám v sebe vybudovaný zmysel pre 
zdravú askézu, aj maličkosti ma rozhodia. Ak 
človek nedokáže čeliť lákavým ponukám kon-
zumného života, napokon ho to vnútorne 
rozleptá. Ľudia slabej vôle sa stávajú ľahkým 
terčom manipulácie a vydierania. Napokon 

chcem uviesť štvrtý dôvod pôstu, ktorý je 
výsostne duchovný. Veriaci kresťan sa chce 
touto formou identifikovať s Kristom trpiacim 
na kríži za hriechy sveta. Nebudem tu uvá-
dzať teologické zdôvodnenia, ale asi každého 
nejako osloví príbeh, ktorý som pred rokmi 
čítal v jednom českom kresťanskom mládež-
níckom časopise. Istý kňaz len v civilnom ob-
lečení niekam cestoval autobusom. V jednom 
meste si k nemu prisadol mladý muž, ktorý 
svojím oblečením a účesom zrejme patril  
k nejakej subkultúre blízkej punkerom. Na 
hrudi sa mu hompáľal masívny kríž. Táto oz-
doba zaujala spomínaného kňaza. Veď dnes 
veľa ľudí používa náboženské symboly (kríže, 
ružence a pod.) len ako dekoráciu. Tomu kňa-
zovi to nedalo a akousi okľukou v komunikácii 
so spolucestujúcim sa dostal aj k téme kríža. 
Ten chalan bez toho, žeby vedel, že sa rozprá-
va s kňazom,  na jeho otázku, prečo nosí taký 
kríž, mu odvetil najskôr s obligátnym „Hele, 
ty vole,“ a potom pokračoval: „keby si vedel, 
kto je Ten, čo je na tom kríži, tak by si ten kríž 
tiež nosil.“ Pôst pomáha každému z nás pre-
konávať seba, preto ho majú v úcte aj iné ná-
boženstvá. Ich pôstna prax je dokonca oveľa 
prísnejšia (budhisti, ramadán v islame). Pôst 
je pre nás prípravou na veľkonočné sviatky. 
Jeden z mojich predchodcov v bernolákov-
skej farnosti zvykol na začiatku Veľkej noci 
pozdraviť ľudí vtipným spôsobom: „Aleluja, 
šunka moja!“ No je pravdou, že po skončení 
pôstu vie človek nielen oceniť, akou delikate-
sou je veľkonočná šunka, ale zachováva voči 
Bohu vďačnosť za dary pozemské i duchovné. 
Milí Bernolákovčania, prajem Vám požehna-
né prežívanie sviatkov Veľkej noci (a aj dobrú 
chuť pri striedmom požívaní veľkonočných 
dobrôt :) !

Branislav Čaniga
bernolákovský farár

aký bol národný týždeň manželstva 2020
Pri farnosti Bernolákovo sa prvýkrát uskutočnil program v rámci Ná-
rodného týždňa manželstva. Išlo o sled manželských večerov, ktoré 
navštívilo takmer 100 z vás.

Večer príbehov
Svojou prítomnosťou nás poctil Braňo Letko, ktorý v pastoračnom 
centre poviedol modlitbu chvál a spolu so svojou manželkou vyroz-
právali viacero príbehov z ich spoločného života. O svedectvo man-
želského príbehu sa podelili aj naši spolufarníci, za čo im veľmi ďakuje-
me. Každý prítomný pár si zaspomínal na svoje vlastné príbehy, ktoré 
si manželia spoločne zapísali do leporela, ktoré bolo súčasťou témy 
NTM. „Našli sme si čas pre seba a zaspomínali sme si na krásne veci  
v našom živote,“ ocenili tento čas účastníci.

Mission: Impossible
Páry si užili aj hravý večer, počas ktorého muži opäť prenášali svoje 
manželky cez prah dvier. Potrápili sa aj zopakovaním si manželské-
ho sľubu, ktorý sa takmer všetci zvládli naučiť spamäti. Dokázali, že  
v manželstve nič nie je nemožné.

Prednáškové večery
Prvú z prednášok viedli manželia Predáčovci, zakladatelia Ligy pár 
páru. Predstavili nám STM, metódu prirodzeného plánovania rodi-
čovstva. Tiež ponúkli manželom pohľad cirkvi na sexualitu manželov. 
Manželia Valachovci z projektu Milovať a ctiť prišli povzbudiť mladých 
príbehom svojho chodenia v čistote. Potešili nás svojou otvorenos-
ťou, úprimnosťou a naozaj dobrou vôľou poradiť a byť k dispozícii aj  
v osobných rozhovoroch.
Spoločenstvo Novej nádeje vytvorilo priestor pre rozvedených a ka-
tolíkov žijúcich v odluke. Hostia sa podelili s účastníkmi o ich osobné 
svedectvá, čo vyústilo do veľmi príjemnej diskusie a rozhovorov.
V rámci biblického stretnutia s pánom farárom Čanigom mohli man-
želské páry uvažovať nad svadbou v Káne a získať viaceré impulzy, ako 
žiť so Svätým písmom v manželstve aj počas prebiehajúceho Roka 
Božieho slova.
Veríme, že z prednášok a iných aktivít si každý mohol vybrať a aj týmto 
spôsobom osláviť sviatok sv. Valentína a manželstvo. NTM je súčas-
ťou celosvetového The Marriage Week. Ten prebieha od roku 1997.  
Na Slovensku išlo o jubilejný 10. ročník, ktorého témou bol Náš príbeh.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za ich čas a ochotu. Už teraz  
sa tešíme na ročník 2021. Vyprosujeme mnoho milostí všetkým man-
želstvám v Bernolákove.

Veronika Danková

Milé bežkyne, milí bežci.
Ak budú opatrenia proti šíreniu korona-
vírusu pretrvávať i nasledujúce mesiace, 
beh bude zrušený. O náhradnom termíne 
Vás budeme včas informovať. 

5. júna 2020 sa uskutoční už 7. ročník cha-
ritatívnych pretekov „Beh pre beh“. V tom-
to roku budeme bežať pre dvoch chlap- 
cov – Matthiasa a Eliasa.
Matthias je jedenásťročný chlapec, pochádza 
z Bratislavy a narodil sa s detskou mozgovou 
obrnou v 36. týždni. Absolvoval tri náročné 
ortopedické operácie. Je integrovaný v bežnej 
základnej škole, navštevuje 5. ročník. Medzi 
Matthiasove záľuby patrí okrem iného aj šport. 
Obľúbil si prekážkový beh „Spartan race“  
a taktiež jazdu na handbiku. Matthias ras-
tie ako z vody a preto by potreboval už väčší  
a odľahčený handbike. Práve na to by použil 
vybehané peniaze.
Elias z Bernolákova má 10 mesiacov. Narodil 
sa prirodzenou cestou, avšak od narodenia 
veľa spal, málo papal a nerobil pohybové po-
kroky tak ako jeho rovesníci. Najskôr si rodi-

čia mysleli, že je len lenivší, ale vyšetrenia po-
tvrdili Hypotonický syndróm. V 10 mesiacoch 
nesedí ani neštvornožkuje, a tak začína pre 
rodičov kolotoč rehabilitácií, ktoré ho posú-
vajú vpred, ale sú finančne nákladné. Túžbou 
rodičov Eliasa je dostať sa za výťažok z Behu 
do Adeli centra.
Milí občania, priatelia a nadšenci behu, radi 
vás uvítame na našich pretekoch, ktoré majú 
vyššie posolstvo a pomáhajú deťom s teles-
ným postihnutím robiť pokroky. Sledujte 
našu FB stránku Beh pre beh v Bernolákove 
a Instagram @behprebeh, kde vás budeme 
podrobne informovať o blížiacom sa podujatí 
a možnosti registrácie na beh.
Ďakujeme obci Bernolákovo za veľkú podpo-
ru pri organizácii 7.ročníka Behu pre beh.

Katarína Donáthová
OZ Beh pre beh

7. ročník behU pre beh
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nizuje v kultúrnom dome Zbor pre občianske záležitosti, nesmie 
chýbať Pamätná kniha obce Bernolákovo. V knihe je pri tejto 
príležitosti každému prítomnému dieťaťu na pamiatku venova-
ná jedna strana. Rodičia  sú z kresieb venovaných deťom nad-
šení a počas každého slávnostného zápisu  dostávame tú istú 
otázku: „Kto to tak krásne do knihy kreslí a píše?“
Milí rodičia, tak toto je ona – predstavujeme vám pani Marianu 
Jorovú, ktorá s láskou už niekoľko rokov pretvára svoj výtvarný 
talent a fantáziu na radosť pre Vás a pre spomienku na prvé 
krôčiky vašich detí v Bernolákove.

Elena Molnárová
referát matriky

tajomstvo pamätnej knihy odhalené...

V januári sa nádherného životného jubilea,100 rokov, dožila naša najstaršia spoluobčianka, pani Alžbeta Dvorská. Pri tejto 
významnej a skutočne jedinečnej príležitosti navštívili pani Dvorskú starosta obce, Mgr. Richard Červienka, s matrikárkou 
obce a členkami ZPOZ-u a MS SČK, aby jej zablahoželali.

najstaršia spolUobčianka oslávila 100 rokov

Vážená pani Dvorská, 

dovoľte, aby som Vám ešte raz i touto 
cestou v mene svojom a i v mene všet-
kých Bernolákovčanov z celého srdca 
zagratuloval k Vášmu nádhernému 
jubileu.
V živote človeka prichádzajú okamihy, 
v ktorých si premieta svoj doterajší ži-
vot. Aký pestrý a zaujímavý musí byť 
film Vášho života. Predstavuje celú 
epochu udalostí, zmien, zvratov vo sve-
te, v Európe i v našej krajine. Ste ozaj-
stným živým pamätníkom, ste bohatá 
vekom i múdrosťou. 
Dovoľte mi, aby som Vám úprimne 
poďakoval za všetko, čo ste urobili  
v prospech svojej rodiny, našej obce, 
našej spoločnosti a teda v prospech 
nás všetkých. Želám Vám ešte veľa 
zdravia a radosti zo života. Láska, kto-
rú ste rozdávali, nech sa bohato vracia 
naspäť k Vám od tých, ktorým ste ju 
venovali. Nech sú Vaše ďalšie dni krás-
ne a pokojné, nech sú popretkávané 
radosťou a potešením z Vašich najbliž-
ších. 

Mgr. Richard Červienka
starosta obce
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Milá Monika Palkovičová,
je nám veľkým potešením želať Ti v deň 50. narodenín
veľa zdravia, lásky a spokojnosti, v celej Tvojej budúcnosti.

Zo srdca prajú Kollárovci

blahoželanie


