OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Zápisnica z 9. zasadnutia Obecnej rady zo dňa 18.11.2020, ktoré sa konalo
v zasadačke obecného úradu
Prezenčná listina:
Mgr. Richard Červienka, starosta obce (ďalej len „starosta“)
Členovia Obecnej rady:
Bc. Kristián Babic
Ing. Alexander Molnár
Mgr. Iva Pipíšková
Bc. Miroslav Turenič
Členovia Obecnej rady s poradným hlasom:
RNDr. Helena Niepelová, PhD., hlavná kontrolórka obce
Bc. Ľubomíra Šuvadová, prednostka obecného úradu
Program zasadnutia:
1. Úvod
2. ZUŠ priestory (vedúca)
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 (p. prednostka)
4. Správy z kontrol hlavnej kontrolórky obce: Obecná polícia, ZŠ Komenského, plnenie
uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2019 (hlavná kontrolórka obce)
5. Revitalizácia prestupného dopravného terminálu – informácia (starosta)
6. ZaD 1/2020 a nový územný plán – informácia (zástupca starostu)
7. Projekt novej školy a telocvične – informácia (zástupca starostu)
8. Informácia o zvýšení poplatku za komunálny odpad– spoločnosť AVE Slovensko
9. Rôzne

K bodu 1:
Úvod, schválenie programu zasadnutia
Starosta privítal členov obecnej rady. Skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia obecnej rady,
Zasadnutie je uznášaniaschopné. Obecná rada schválila program zasadnutia.
Uznesenie č. 1/9/2020
Obecná rada schvaľuje program zasadnutia.
ZA : 4
Proti : 0

Zdržal sa : 0
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K bodu 2:
ZUŠ priestory
Ing. Biznárová, vedúca ekonomického oddelenia informovala o prípravách a postupe zriadenia právnej
subjektivity pre Základnú umeleckú školu.
V rámci diskusie sa otvorila otázka budúcich priestorov pre ZUŠ v budove na Hlavnej 112 (nájomca
Senior Pohoda n.o.). Obec z dôvodu nedostatočnej kapacity základnej školy a materskej školy nemôže
budovať samostatnú budovu pre základnú umeleckú školu. V prvom rade potrebuje finančné zdroje
na témy základného a materského školstva – zo zákona.
Téme základnej umeleckej školy sa však nevyhýba a venuje jej náležitú pozornosť. Obecná rada
sa zhodla na riešení priestorov pre Základnú umeleckú školu vypovedaním nájomnej zmluvy
s neziskovou organizáciou Senior Pohoda.
Do diskusie sa zapojili všetci členovia obecnej rady.
Uznesenie č. 2/9/2020
Obecná rada, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie informáciu o príprave zriadenia právnej
subjektivity pre základnú umeleckú školu a o postupe rokovaní o vypovedaní nájomnej zmluvy
s vedením neziskovej organizácie Senior Pohoda.
ZA : 4

Zdržal sa : 0

Proti : 0

Ing. Biznárová opustila miestnosť.
K bodu 3:
Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023
Prednostka obecného úradu podrobne informovala prítomných o návrhu rozpočtu obce na roky
2021-2023.
Upozornila prítomných, že rozpočet je zostavený s minimálnym prebytkom hospodárenia a napriek
zníženiu jednotkového koeficientu bude potrebné navýšiť rozpočet pre základnú umeleckú školu,
nakoľko sa jej zvýšia náklady spojené s vedením ekonomickej agendy. V prípade, že by sa znížili
normatívy pre školské zariadenia, mohol by byť ohrozený plnohodnotný chod týchto zariadení.
Všetky ostatné bežné výdavky vrátane miezd, energií, tovarov a služieb sú v návrhu rozpočtu na úrovni
roka 2020. Navýšenie bežných výdavkov je navrhnuté na opravu budovy za obecným úradom, kotlov
v budove v športovom areáli a vo finančnej kompenzácii za predčasné ukončenie nájomnej zmluvy
s neziskovou organizáciou Senior Pohoda.
Nárast výdavkov je v podprograme komunálneho odpadu, nakoľko spoločnosť ktorá zabezpečuje zber
a likvidáciu odpadu ohlásila enormný nárast poplatku za zneškodnenie odpadu. Na základe tejto
informácie sa pripravuje návrh dodatku, v ktorom budú navrhnuté úpravy poplatkov pre obyvateľov.
Členovia obecnej rady boli podrobne informovaní o plánovaných investičných akciách v roku 2021.
Prijali uznesenie, ktorým zrušili položku v rozpočte vo výške 10.000 € na oslavy 100. výročia
ŠK Bernolákovo a zároveň navrhli využitie finančných prostriedkov v programe Kultúra na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s týmito oslavami. Koordinovať tieto práce má zodpovedný pracovník
kultúrneho domu.
Do diskusie sa zapojili všetci členovia obecnej rady.

2

OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
Uznesenie č. 3/9/2020
Obecná rada, po prerokovaní materiálu, navrhuje zrušiť položku v návrhu rozpočtu obce na roky
2021 – 2023 vo výške 10.000 € na oslavy 100. výročia založenia ŠK Bernolákovo.
ZA : 3

Zdržal sa : 1

Proti : 0

Uznesenie č. 4/9/2020
Obecná rada, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie informáciu o návrhu rozpočtu obce
na roky 2021 -2023.
ZA : 4

Zdržal sa : 0

Proti : 0

K bodu 4 :
Správy z kontrol hlavnej kontrolórky obce: Obecná polícia, ZŠ Komenského, plnenie uznesení
obecného zastupiteľstva za rok 2019 (hlavná kontrolórka obce)
Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu o vykonanej kontrole financovania ZŠ.
Členovia obecnej rady sa zhodli, že je potrebné zosobniť použité neoprávnené výdavky na pracovné
odevy a obuv pre zamestnancov ZŠ.
Do diskusie sa zapojili všetci členovia obecnej rady.
Uznesenie č. 5/9/2020
Obecná rada odporúča starostovi prijať opatrenia voči riaditeľke ZŠ pre dlhodobé pochybenia.
ZA : 4

Zdržal sa : 0

Proti : 0

Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu o vykonanej kontrole všeobecne záväzného nariadenia
o obecnej polícii. Upozornila, že iné povinnosti obecnej polície uvádza zákon a iné je uvedené vo VZN.
Absentuje pracovný poriadok pre obecnú políciu.
Riadiaci zamestnanec vo funkcii náčelníka si neplní svoje povinnosti a vôbec priebežne nereaguje
na legislatívne a administratívne zabezpečenie chodu obecnej polície. Týmto chod obecnej polície
trvale vystavuje zbytočnému riziku jeho znefunkčnenia.
Do diskusie sa zapojili všetci členovia obecnej rady. Odporučili starostovi obce, aby podal návrh
na odvolanie náčelníka obecnej polície. Starosta reagoval, nech ho na tento návrh na odvolanie vyzve
nie len obecná rada, ale aj nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 6/9/2020
Obecná rada odporúča starostovi pripraviť materiál na odvolanie náčelníka obecnej polície
z funkcie.
ZA : 4

Zdržal sa : 0

Proti : 0
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Hlavná kontrolórka obce predniesla Správu o vykonanej kontrole k plneniu uznesení. Nedostatok vidí
v neúplných uzneseniach (absentuje údaj komu sa predáva majetok obce a pod.)
Do diskusie sa zapojili všetci členovia obecnej rady.
Uznesenie č. 7/9/2020
Obecná rada berie na vedomie informáciu o vykonanej kontrole k plneniu uznesení obecného
zastupiteľstva za rok 2019.
ZA : 4

Zdržal sa : 0

Proti : 0

K bodu 5 :
Revitalizácia prestupného dopravného terminálu
Starosta stručne informoval o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa stavby.
Nakoľko stále prebieha verejné obstarávanie nie je možné uvádzať konkrétne podrobnosti.
Uznesenie č. 7/9/2020
Obecná rada berie na vedomie informáciu k prebiehajúcemu verejnému obstarávaniu projektu
dopravného terminálu.
ZA : 4

Zdržal sa : 0

Proti : 0

K bodu 6:
ZaD 1/2020 a nový územný plán
Zástupca starostu obce informoval o prebiehajúcich prácach Zmien a doplnkov č. 1/2020 a o príprave
verejného obstarávania nového Územného plánu obce.
Pri ZaD 1/2020 sa čaká na sprievodnú správu, ktorú musí spracovať odborne spôsobilá osoba.
Z dôvodu jej dlhodobej práceneschopnosti sa mešká s prácami na ZaD 1/2020.
Do diskusie sa zapojili všetci členovia obecnej rady.
Uznesenie č. 8/9/2020
Obecná rada berie na vedomie informáciu k prebiehajúcim prácam na ZaD 1/2020 a o príprave
verejného obstarávania nového územného plánu obce.
ZA : 4

Zdržal sa : 0

Proti : 0

K bodu 7:
Projekt novej školy a telocvične
Zástupca starostu obce informoval o projekte novej školy a telocvične na Školskej ulici.
Do diskusie sa zapojili všetci členovia obecnej rady.
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Uznesenie č. 9/9/2020
Obecná rada berie na vedomie informáciu o projekte novej školy a telocvične na Školskej ulici.
ZA : 4

Zdržal sa : 0

Proti : 0

K bodu 8 :
Informácia o zvýšení poplatku za komunálny odpad – spoločnosť AVE Slovensko
Starosta informoval prítomných o pripravovanom zvýšení poplatku za zneškodnenie odpadu. Členom
obecnej rady predložil oficiálny list zo spoločnosti AVE Slovensko a., s ktorou má obec uzavretú
zmluvu na zber a likvidáciu odpadu. Súčasťou tohto listu boli aj cenové ponuky ostatných spoločností/
skládok zaoberajúcich sa likvidáciou odpadu. Poplatky sa rapídne zvyšujú v každej
spoločnosti/na skládke. Informácia o zvýšení poplatkov bola na obecný úrad doručená dňa 16.11.2020.
Z toto dôvodu je potrebné upraviť výšku poplatkov za likvidáciu komunálneho odpadu, ktoré obec
vyberá od občanov. V dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu je návrh na zvýšenie za týždenný
zber zo 70 € na 110 € a za dvojtýždenný zber z 35 € na 70 €.
Nakoľko sa však obec podieľa na likvidácii odpadu i prostredníctvom financií z obecného rozpočtu
vo výške cca 50 000 eur ročne, je navrhované zvýšenie poplatkov pre občanov stále jedno z najnižších
v porovnaní s okolitými obcami.
Starosta informoval o pláne pripraviť „veľké verejné obstarávanie“ na výber dodávateľa na likvidáciu
komunálneho odpadu. Do tohto verejného obstarávania sa plánuje, na základe iniciatívy primátora
Senca a starostov okresu Senec zapojiť väčšina obcí seneckého okresu.
Členovia obecnej rady upozornili na absentujúci zberný dvor, zváženie výberu iného dodávateľa
na zber a likvidáciu odpadu a na potrebu vyzvať vedenie poľnohospodárskeho družstva
na lepšiu starostlivosť o ich majetok.
Do diskusie sa zapojili všetci členovia obecnej rady.
Uznesenie č. 10/9/2020
Obecná rada berie na vedomie informáciu o zvýšení poplatku za komunálny odpad pre rok 2021.
ZA : 4

Zdržal sa : 0

Proti : 0

K bodu Rôzne
Mgr. Pipišková poprosila o výsadbu stromov na južnej strane Žihadielka, aby bol v lete zabezpečený
chládok na ihrisku. Ďalej informovala, že na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude
predložený materiál: Vyhodnotenie komunitného plánu obce.
Zároveň upozornila na fakt, že stúpa počet neplatičov v nájomných bytoch obce.
Na záver starosta poďakoval všetkým za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie obecnej rady.
Zapísala: Bc. Ľubomíra Šuvadová, prednostka obecného úradu
Dňa: 18.11.2020
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