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Zápisnica zo 14. zasadnutia 

 

obecného zastupiteľstva 

 

zo dňa 5.10.2021, ktoré sa konalo v kultúrnom dome. 

 

 

Zástupca starostu obce Bc. Miroslav Turenič (ďalej len ,,zástupca starostu obce“) otvoril 

zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

 

Bod č. 1 Úvod a otvorenie  

 

Privítanie poslancov, občanov a hostí.  

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že je prítomných 9 poslancov a zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Následne informoval, že nebude hlasovať z dôvodu možného konfliktu 

záujmov.  

 

Prítomní: Ing. Martina Brunel, Radovan Hanic, Mgr. Lucia Kancírová, Ing. Alexander Molnár, 

Mgr. Iva Pipíšková, Bc. Miroslav Turenič, Ing. Miroslav Michelík, Ing. Michal Peleš, Katarína 

Koporcová a Ing. Rastislav Požár.  

 

Meškanie ohlásili: Mgr. K. Babic, K. Donáthová 

 

Zo zasadnutia sa ospravedlnila JUDr. K. Burešová 

 

Bod č. 2 Hlasovanie elektronickým spôsobom 

 

Zástupca starostu obce navrhol, že sa na 14. zasadnutí bude používať elektronické hlasovanie. 

 

Zástupca starostu obce dal o tomto návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  9  PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI  1   

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Brunel, Kancírová, Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, Peleš, Pipíšková, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 1/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje možnosť hlasovania elektronickým spôsobom dňa 5.10.2021 

na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

O B E C  B E R N O L Á K O V O  
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 
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Bod č. 3  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupca starostu obce navrhol Mgr. Petru 

Sabin Wenzlovú.  

Za overovateľov zápisnice zástupca starostu obce navrhol Mgr. Luciu Kancírovú a Mgr. Ivu 

Pipíškovú. 

 

Zástupca starostu obce dal o tomto návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  9  PROTI    0 ZDRŽALI SA   0   NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.  

 

Za: Brunel, Kancírová, Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, Peleš, Pipíšková, Požár  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 2/14/2021  

Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Petru 

Sabin Wenzlovú. Za overovateľov zápisnice určuje Mgr. Luciu Kancírovú a Mgr. Ivu 

Pipíškovú. 

 

Bod č. 4 Voľba návrhovej komisie 

 

Za členov návrhovej komisie zástupca starostu obce navrhol poslancov Ing. Martinu Brunel  

a Katarínu Koporcovú.  

 

Zástupca starostu obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA   9  PROTI    0    ZDRŽALI     0    NEHLASOVALI    1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Brunel, Kancírová, Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, Peleš, Pipíšková, Požár  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič  

 

U z n e s e n i e  č. 3/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo určuje za členov návrhovej komisie Ing. Martinu Brunel a Katarínu 

Koporcovú. 

 

 

Bod č. 5 Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Zástupca starostu obce prečítal návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a otvoril 

rozpravu. 

 

Zástupca starostu obce predniesol návrh na presunutie bodu č. 22  za bod č. 10. 

 

Zástupca starostu obce  dal hlasovať o programe ako o celku.  
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Hlasovanie: ZA 9   PROTI  0 ZDRŽALI SA 0 NEHLASOVALI  1 
 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že program bol schválený.  

 

Za: Brunel, Kancírová, Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, Peleš, Pipíšková, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič  

 

U z n e s e n i e  č. 4/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

Bod č. 6 Interpelácie poslancov a občanov 

 

Zástupcu starostu obce interpelovali poslanci: Ing. A. Molnár, Mgr. I. Pipíšková. 

 

V tomto bode  vystúpili:  

Milan Slaný, predseda Spolku záhradkárov Bernolákova 

Ing. Katarína Sikhartová, predsedníčka Organizácie zdravotne postihnutých NÁDEJ 

Erika Piterová, kultúrna referentka Klubu dôchodcov 

Predmetom interpelácie boli poplatky za nájom KD pre potreby spoločenských organizácií 

v obci. 

 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa K. Koporcová. 

Do rokovacej sály sa vrátila poslankyňa K. Koporcová.  

 

 

Bod č. 7 Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií 

 

Materiál predniesol zástupca starostu obce, Bc. Miroslav Turenič a otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto.  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA  9  PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Brunel, Kancírová, Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, Peleš, Pipíšková, Požár  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 5/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 

a vybavenia interpelácií z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 29.6.2021 

a 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.8.2021. 
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Bod č. 8 Informácia o stave obstarávania nového územného plánu a zmien a doplnkov  

č. 1/2020 

 

Materiál predniesol zástupca starostu obce, Bc. Miroslav Turenič.  

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto.  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA   9 PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Brunel, Kancírová, Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, Peleš, Pipíšková, Požár  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 6/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie informáciu o 

stave obstarávania nového územného plánu obce Bernolákovo.  

 

Bod č. 9 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, ukončení školského roka 2020/2021 

a otvorení školského roka 2021/2022 MŠ, ZŠ, ZUŠ 

 

Materiál predniesla: Andrea Oberta, riaditeľka MŠ Komenského 

 

Zástupca starostu obce otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. I. Pipíšková, Ing. M. Peleš 

 

 

Materiál predniesla:  Bc. Hana Trubačová, riaditeľka MŠ Kondrótova 

 

Zástupca starostu obce otvoril rozpravu. 

 

Do rokovacej sály vstúpila poslankyňa K. Donáthová. 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. I. Pipíšková, Ing. A. Molnár 

 

 

Materiál predniesla:    Mgr. Adriana Moldová, poverená riadením ZŠ 

 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa K. Koporcová. 

Do rokovacej sály sa vrátila poslankyňa K. Koporcová.  

 

Do rokovacej sály vstúpila poslankyňa JUDr. K. Burešová. 

Do rokovacej sály vstúpil poslanec Mgr. K. Babic. 

Zástupca starostu obce otvoril rozpravu. 



5 

 

 

Do rozpravy sa prihlásila. Ing. M. Brunel 

 

 

Materiál predniesla:  Mgr. Jarmila Bošková, riaditeľka Základnej umeleckej školy v Bernolákove 

 

Zástupca starostu obce otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA 11  PROTI    0  ZDRŽALI SA    1 NEHLASOVALI  1   

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Burešová, Brunel, Donáthová, Kancírová, Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, 

Pipíšková, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: Peleš 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 7/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy v Bernolákove za školský rok 

2020/2021, Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2020/2021 v Materskej škole na Kondrótovej 1 v Bernolákove, Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Materskej škole Komenského 1 

v Bernolákove za školský rok 2020/2021 a Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský 

rok 2020/2021 Základnej umeleckej školy v Bernolákove.  

 

Bod č. 10 Informácia o zmene organizačnej štruktúry obecného úradu 

Materiál predniesol zástupca starostu obce Bc. Miroslav Turenič 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. I. Pipíšková, Ing. A. Molnár 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  12 PROTI    0 ZDRŽALI SA    0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Burešová, Brunel, Donáthová, Kancírová, Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, 

Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 
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U z n e s e n i e  č. 8/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie informáciu 

o  organizačnej štruktúre obecného úradu obce Bernolákovo.  

 

Bod č. 11 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške a spôsobe úhrady 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠJ, ŠKD, ZUŠ 

 

Materiál predniesla Ing. Katarína Kiššová, vedúca Odboru ekonomických činností 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Ing. M. Brunel, Mgr. I. Pipíšková, Ing. A. Molnár 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  12         PROTI   0    ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Burešová, Brunel, Donáthová, Kancírová, Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, 

Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 9/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, uznáša sa na Všeobecnom záväznom 

nariadení o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej 

škole, školskom klube detí, školskej jedálni a základnej umeleckej škole č. 3/2021. 

 

Bod č. 12 Zámer odkúpenia budovy 

Materiál predniesla poslankyňa Ing. Martina Brunel 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr Pipíšková, Ing. Požár, Ing. Peleš, K. Koporcová, R. Hanic, Ing. 

Molnár, Mgr. Babic, JUDr. Burešová, z občanov p. Koreňová Valasová  

 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa K. Donáthová.  

Do rokovacej sály sa vrátila poslankyňa K. Donáthová.  

 

Mgr. Pipíšková dala návrh na zmenu uznesenia, ktorý bol zhodný s doplnením návrhu uznesenia 

navrhovateľkou, táto si zmeny v návrhu uznesenia osvojila.  

Ing. Martina Brunel predložila návrh na doplnenie navrhnutého uznesenia, ktoré si zároveň 

osvojila.  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  
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Z rokovacej sály odišiel poslanec Ing. M. Peleš 

 

Hlasovanie: ZA  11         PROTI   0    ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   2 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Burešová, Brunel, Donáthová, Kancírová, Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, 

Pipíšková, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Peleš, Turenič 

 

 

U z n e s e n i e  č. 10/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu: 

a) schvaľuje zámer odkúpenia rozostavanej stavby „ŠA J. Popluhára, Bernolákovo 

Športhotel“ vo vlastníctve spoločnosti SPOFIN s.r.o. so sídlom Hlboká 1658/16B Bernolákovo 

900 27, IČO: 36 553 255 v zastúpení: Ing. Ivan Prekop, postavená na pozemku parc. číslo: 

691/4 k.ú.: Bernolákovo, pre potreby pokrytia priestorových potrieb Základnej umeleckej školy 

v Bernolákove a pre potreby obce, 

b) odporúča zástupcovi starostu obce zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku 

a geometrického plánu, projektu skutočného vyhotovenia, energetického certifikátu na 

aktuálny skutkový stav, podkladov k technickému a priestorovému využitiu  budovy 

„Športhotel“ v Športovom areáli J. Popluhára a iné potrebné dokumenty.  

Zástupca starostu obce vyhlásil prestávku do 13:55 hod.  

Po prestávke sa do rokovacej sály vrátili a prezentovali poslanci: 

 

Prítomní: Ing. Martina Brunel, Mgr. Kristián Babic, Radovan Hanic, Mgr. Lucia Kancírová, 

Katarína Donáthová, Ing. Alexander Molnár, Mgr. Iva Pipíšková, Bc. Miroslav Turenič, Ing. 

Miroslav Michelík, Ing. Michal Peleš, Katarína Koporcová a Ing. Rastislav Požár.  

 

 

Bod č. 13 Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o poskytovaní 

opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a výške úhrady za 

opatrovateľskú službu 

 

Materiál predniesla Ing. Katarína Kiššová, vedúca Odboru ekonomických činností 

 

Do rozpravy sa prihlásili: K. Koporcová, Ing. A. Molnár, Ing. M. Peleš, Ing. M. Brunel, Mgr. I. 

Pipíšková,  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  11         PROTI   0    ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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Za: Babic, Brunel, Donáthová, Kancírová, Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, Pipíšková, 

Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

 

U z n e s e n i e  č. 11/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, uznáša sa na Dodatku č. 1 k Všeobecnému 

záväznému nariadeniu č.5/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia 

a výške úhrady za opatrovateľskú službu.  

Bod č. 14 Zmena rozpočtu obce 

 

Materiál predniesla Ing. Katarína Kiššová, vedúca Odboru ekonomických činností 

 

Do rozpravy sa prihlásili: RNDr. H. Niepelová, PhD., K. Koporcová, Ing. A. Molnár, Ing. M. 

Peleš, Ing. : Brunel 

 

Poslankyňa K. Koporcová predložila návrh na zmenu navrhnutého uznesenia, ktoré si 

predkladateľka osvojila.  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  11         PROTI   0    ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová, Kancírová, Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, Pipíšková, 

Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

 

U z n e s e n i e  č. 12/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2 cestou 

rozpočtového opatrenia č.2.B/2021 

 

Príjmy: 

bežné príjmy navýšenie o   1 656 592,-- €            

kapitálové príjmy navýšenie o         1 821,-- €       

finančné operácie o       0   

spolu navýšenie o    1 658 413,-- €   

 

Celkové príjmy obce tvoria 12 159 068,-- € 
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Výdavky: 

bežné výdavky  zníženie o     56 389,-- €           

kapitálové výdavky navýšenie o     20 916,-- €                

finančné operácie navýšenie o      6 230,-- €    

Spolu zníženie o      29 243,-- €   

 

Celkové výdavky obce tvoria 9 452 015,-- €   

 

Bod č. 15 Schválenie kompetencie zástupcovi starostu obce na presun finančných 

prostriedkov v rámci položiek 

 

Materiál predniesla Ing. Katarína Kiššová, vedúca Odboru ekonomických činností 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Ing. A. Molnár, Mgr. I. Pipíšková, Ing. M. Brunel, K. Koporcová, Mgr. 

K. Babic 

 

 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa Mgr. I. Pipíšková. 

Do rokovacej sály sa vrátila poslankyňa Mgr. I. Pipíšková. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  10         PROTI   0    ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová, Kancírová,  Hanic, Michelík, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: Koporcová 

Nehlasovali: Turenič 

 

 

U z n e s e n i e  č. 13/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje kompetenciu zástupcovi starostu 

obce, Bc. Miroslavovi Tureničovi, v nevyhnutných prípadoch a na konci roka (kedy by mohlo 

dôjsť k prekročeniu schváleného rozpočtu) na presun finančných prostriedkov bežného 

rozpočtu v rámci položiek medzi sebou v každom programe rozpočtu zvlášť, za predpokladu, 

že nedôjde k zmene už schváleného rozpočtu v rámci programu a zároveň žiada vedúcu 

ekonomického odboru o takto uskutočnených úpravách rozpočtu obce informovať obecné 

zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí.  

Z rokovacej sály odišiel poslanec Ing. Rastislav Požár. 

 

Bod č. 16 Konsolidovaná výročná správa – správa nezávislého audítora ku 

konsolidovanej závierke a konsolidovanej výročnej správe 

 

Materiál predniesla Ing. Katarína Kiššová, vedúca Odboru ekonomických činností 
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Do rozpravy sa prihlásili: Ing. A. Molnár, Mgr. K. Babic 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  11         PROTI   0    ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová, Kancírová,  Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, Pipíšková, 

Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

 

U z n e s e n i e  č. 14/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie správu nezávislého 

audítora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky Obce 

Bernolákovo zostavenej k 31.12.2020. 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  11         PROTI   0    ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová, Kancírová,  Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, Pipíšková, 

Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 15/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie Dodatok správy 

nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej 

jednotky obec Bernolákovo.   

 

Bod č. 17 Organizačné a technické zabezpečenie inventarizácie majetku obce 

 

Materiál predniesla Ing. Katarína Kiššová, vedúca Odboru ekonomických činností 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Ing. A. Molnár 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  
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Hlasovanie: ZA  11         PROTI   0    ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová, Kancírová,  Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, Pipíšková, 

Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

 

U z n e s e n i e  č. 16/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, volí:  

 

a) do Vyraďovacej komisie 

predsedu  Mgr. Ivu Pipíškovú 

tajomníka - doplnenie z radu zamestnancov OcÚ 

člena Ing. Alexandra Molnára a Mgr. Kristiána Babica 

 

b) do Škodovej a likvidačnej komisie 

člena Ing. Rastislava Požára a Ing. Michala Peleša. 

 

Bod č. 18 Správa o výsledku kontroly účtovných  dokladov v rámci dodávateľských 

vzťahov za rok 2020 a Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností 

 

Materiál predniesla RNDr. Helena Niepelová, PhD., hlavná kontrolórka obce 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. I. Pipíšková, K. Koporcová, Ing. A. Molnár, R. Hanic, Mgr. K. 

Babic, Ing. M. Peleš, Ing. R. Požár 

 

Z rokovacej sály odišiel poslanec Ing. R. Požár. 

Do rokovacej sály sa vrátil poslanec Ing. R. Požár.  

 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa Mgr. L. Kancírová. 

Do rokovacej sály sa vrátila poslankyňa Mgr. L. Kancírová. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  11         PROTI   0    ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová, Kancírová,  Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, Pipíšková, 

Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 
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U z n e s e n i e  č. 17/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie 

a) správu o výsledku kontroly účtovných dokladov v rámci dodávateľských vzťahov 

za rok 2020 

b) správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností.  

 

Bod č. 19 Uzatvorenie nájomných zmlúv na opakovaný nájom v nájomných bytoch 

 

Materiál predniesla Ing. Anežka Haviarová, referát účtovníctva 

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  11         PROTI   0    ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová, Kancírová,  Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, Pipíšková, 

Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

 

U z n e s e n i e  č. 18/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje uzatvorenie nájomných zmlúv 

na: 

a) opakovaný nájom v nájomných bytoch na Hlavnej ul. č. 112 v Bernolákove s nájomcami: 

1) Emília Halešová, nájomná zmluva na obdobie od 01.10.2021 do 30.09.2022, 

2) Jaroslav Kováč, nájomná zmluva na obdobie od 01.10.2021 do 30.09.2022, 

3) Lenka Moroňová, nájomná zmluva na obdobie od 15.10.2021 do 14.10.2022.                      

                      

b) nájom v nájomnom sociálnom byte na Mostovej ul. 9 v Bernolákove s nájomcom: 

    1)  Lucia Kollárová, nájomná zmluva na obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021. 

Bod č. 20 Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností 

 

Materiál predniesol Erik Mihalský, referát správy majetku   

 

1.   Žiadosť o prenájom stĺpov VO za účelom umiestnenia informačných tabúľ 

      žiadateľ: Vego Marketing, s. r. o. 

 

Dňa 20.08.2021 podala spoločnosť Vego Marketing, s. r. o., Timravy 12, 974 01  Banská Bystrica 

žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy pre užívanie stĺpov verejného osvetlenia, ako aj 
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stĺpov nachádzajúcich sa na pozemkoch obce za účelom umiestnenia  10ks informačno – 

navigačných tabúľ o rozmere 80x120 cm. Zazmluvnenie žiadajú na dobu určitú a to od 1. 9. 2021 

do 31. 8. 2023. 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. K. Babic, Mgr. I. Pipíšková, Ing. M. Peleš 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa Ing. M. Brunel.  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  5         PROTI   4    ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté. 

 

Za: Babic, Donáthová,  Koporcová, Hanic, Michelík 

Proti: Kancírová, Molnár, Pipíšková, Peleš 

Zdržali sa: Požár 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 19/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, nesúhlasí s uzavretím zmluvy o prenájme 

stĺpov verejného osvetlenia, ako aj stĺpov na pozemkoch obce za účelom umiestnenia 

informačno – navigačných tabúľ v počte 10ks s rozmerom 80x120 cm na dobu určitú a to od 

1. 9. 2021 do 31. 8. 2023 spoločnosti Vego Marketing, s. r. o. za cenu stanovenú v súlade s VZN 

č.8/2020 s ročnou aktualizáciou, najskôr však ku dňu oficiálneho vyhlásenia indexu miery 

inflácie Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok. 

 

2.   Žiadosť o odkúpenie pozemku, parc.č. 2744/449 ( 33 m² )    ---list vlastníctva č. 2125  

      žiadateľ: Juraj Filipovič 

 

Dňa 30.08.2021 podal p. Juraj Filipovič, trvale bytom Nálepkova 29, 900 27 Bernolákovo 

žiadosť o odkúpenie novovytvoreného pozemku, vedeným na liste vlastníctva č. 2125, parc.    č. 

2744/449, parcela registra “C”, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m². 

Žiadateľ vo svojej žiadosti uvádza, že predmetný pozemok celé roky tvorí predzáhradku jeho 

nehnuteľnosti, riadne sa o ňu stará a má  záujem usporiadať jej vlastníctvo. 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. Babic 

 

Do rokovacej sály sa vrátila poslankyňa Ing. M. Brunel. 

Z rokovacej sály odišli poslanci Mgr. I. Pipíšková a Ing. M. Peleš 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  9        PROTI   0   ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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Za: Babic, Brunel, Donáthová,  Kancírová, Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 20/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, súhlasí so zámerom predaja 

novovytvoreného pozemku parc. č. 2744/449, parcela registra “C”, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o  výmere cca 33 m², vedenej na LV 2125, k. ú. Bernolákovo, oddeleného od 

pozemku parc. č. 2744/64  geometrickým plánom č. 2/2019, vyhotoveným 15. 1. 2019 Ing. 

Marošom Kocmundom, úradne overeným Ing. Petrom Urcikánom pod č. 70/2019  p. Jurajovi 

Filipovičovi,  Nálepkova 29, 900 27  Bernolákovo. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok je malej výmery a celé 

roky tvorí predzáhradku žiadateľovej  nehnuteľnosti, čím spĺňa podmienku Čl. 10, bod 2.b., c. 

a d. VZN č. 8/2020.  Kupujúci odkúpi pozemky za cenu stanovenú v súlade s VZN o zásadách 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bernolákovo č. 8/2020, vrátane úhrady za 

vypracovanie geometrického plánu a ďalších nákladov súvisiacich s  prevodom vlastníctva 

pozemku.  

 

3.   Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, 4777/152 (95 m²)    ---list vlastníctva č. 2125  

      žiadateľ: Gabriel Nagy  

 

Dňa 23.11.2020 podal p. Gabriel Nagy, trvale bytom Clementisova 1487/16, 900 27 Bernolákovo 

žiadosť o odkúpenie časti pozemku, vedeným na liste vlastníctva č. 2125, parc.  č. 4777/152, 

parcela registra “C”, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 95 m². Žiadateľ 

vo svojej žiadosti uvádza, že predmetný pozemok celé roky tvorí predzáhradku jeho 

nehnuteľnosti, riadne sa oň stará a má záujem usporiadať jej vlastníctvo. 

Dňa 08. 04. 2021 na 11. OZ bol uznesením č 23/11/2021 schválený zámer predaja pozemku. 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. Babic 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  9        PROTI   0   ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová,  Kancírová, Koporcová, Hanic, Michelík, Molnár, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 
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U z n e s e n i e  č. 21/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, súhlasí s predajom novovytvoreného 

pozemku, parc. č. 4777/688, parcela registra “C”, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o  výmere 92 m², oddeleného od pozemku parc. č. 4777/152, parcela registra “C”, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18873 m², vedeného na LV 2125,    k. ú. 

Bernolákovo  p. Gabrielovi Nagyovi, rod. Nagyovi, trvale bytom Clementisova 1487/16, 900 27 

Bernolákovo. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva 

v tom, že uvedený pozemok  celé roky tvorí predzáhradku žiadateľovej nehnuteľnosti, riadne 

sa o ňu stará a sú na ňom postavené stavby ako železobetónový plot, schodisko a vjazd do 

domu, vodomerná šachta a plynomerná skriňa, čím spĺňa podmienku  čl. 10, bod 2. c. a d. 

VZN č. 8/2020. Kupujúci odkúpi pozemok za cenu 3240 €, stanovenú znaleckým posudkom č. 

40/2021 zo dňa 20. 07. 2021, vypracovaného znalcom Ing. Jánom Kovalčíkom, vrátane úhrady 

za vypracovanie geometrického plánu a ďalších nákladov súvisiacich s  prevodom vlastníctva 

pozemku.  

 

4.   Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, oddeleného od parc.č. 4776/1 ( 51 m² )    ---list      

bbbvlastníctva č. 7191  

      žiadateľ: manželia Vikukoví 

 

Dňa 11.08.2021 podali manželia Ivan Vikuk a Iryna Vikuk, trvale bytom   Heydukova 16, 811 

08  Bratislava žiadosť o odkúpenie časti pozemku, oddeleného od pozemku parc.  č. 4776/1, 

parcela registra “E”, druh pozemku ostatná plocha o výmere 51 m², vedeným na liste vlastníctva 

č. 7191. Žiadatelia vo svojej žiadosti uvádzajú, že predmetný pozemok je bez prístupu 

z verejného priestranstva, resp. komunikácie. 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. K. Babic 

 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa K. Koporcová. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  7        PROTI   0   ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová,  Kancírová, Hanic, Michelík, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: Molnár 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 22/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so zámerom predaja časti pozemku, 

oddeleného od pozemku parc. č. 4776/1, parcela registra “E”, druh pozemku ostatná plocha 

o  výmere cca 51 m², vedenej na LV 7191, k. ú. Bernolákovo  manželom Ivanovi Vikukovi, rod. 
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Vikukovi a Iryne Vikuk, rod. Bevko, Heydukova 16, 811 08  Bratislava. Ide o prípad hodný 

osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok je 

malej výmery a nie je k nej prístup z verejného priestranstva, preto je pre obec nevyužiteľný, 

čím spĺňa podmienku     Čl. 10, bod 2.b. a d. VZN č. 8/2020.  Kupujúci odkúpi pozemky za cenu 

stanovenú v súlade s VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Bernolákovo č. 8/2020, vrátane úhrady za vypracovanie geometrického plánu a ďalších 

nákladov súvisiacich s  prevodom vlastníctva pozemku.  

 

5.   Žiadosť o odkúpenie pozemku, parc.č. 2744/64 ( 38 m² )    ---list vlastníctva č. 2125  

      žiadateľ: Ing. Viktor Muránsky 

 

Dňa 16.04.2021 podal Ing. Viktor Muránsky, trvale bytom   Nálepkova 10, 900 27  Bernolákovo 

žiadosť o odkúpenie časti pozemku, vedeným na liste vlastníctva č. 2125, parc.  č. 2744/64, 

parcela registra “C”, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca   38 m². Žiadateľ 

vo svojej žiadosti uvádzajú, že predmetný pozemok celé roky tvorí predzáhradku jeho 

nehnuteľnosti a má záujem usporiadať jej vlastníctvo. 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. Babic 

 

Rokovaciu sálu opustila poslankyňa Mgr. L. Kancírová. 

Do rokovacej sály prišiel poslanec Ing. M. Peleš.  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  7        PROTI   0   ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová, Hanic, Michelík, Molnár, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: Peleš 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 23/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so zámerom predaja časti pozemku 

parc. č. 2744/64, parcela registra “C”, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 

cca 38 m², vedenej na LV 2125, k. ú. Bernolákovo  Ing. Viktorovi Muránskemu, rod. 

Muránskemu, Nálepkova 10, 900 27  Bernolákovo.  Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok je malej výmery a celé 

roky tvorí predzáhradku žiadateľovej nehnuteľnosti, čím spĺňa podmienku     Čl. 10, bod 2.b., 

c. a d. VZN č. 8/2020.  Kupujúci odkúpi pozemky za cenu stanovenú v súlade s VZN 

o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bernolákovo č. 8/2020, vrátane 

úhrady za vypracovanie geometrického plánu a ďalších nákladov súvisiacich s  prevodom 

vlastníctva pozemku.  
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6.   Žiadosť o predĺženie prenájmu miestnosti dome služieb – klube dôchodcov 

      žiadateľ: OZP Nádej 

 

Dňa 14.06.2021 podala organizácia zdravotne postihnutých Nádej v Bernolákove žiadosť 

o predĺženie prenájmu miestnosti  v klube dôchodcov, každý druhý utorok v mesiaci, 

neobmedzene, počas existencie OZP Nádej za cenu 1 € ročne. 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. K. Babic, Ing. M. Brunel 

 

Do rokovacej sály prišli poslankyne K. Koporcová a Mgr. L. Kancírová. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  10        PROTI   0   ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Michelík, Molnár, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 24/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s predĺžením zmluvy o prenájme 

miestnosti v klube dôchodcov organizácii zdravotne postihnutých Nádej na dobu neurčitú 

s výpovednou lehotou 2 mesiace, každý druhý utorok v mesiaci  za cenu 1€/rok. Jedná sa 

o dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že vyvíjajú 

aktivity, ktoré napomáhajú rozvoju informovanosti verejnosti o problémoch občanov 

s telesným postihnutím, obhajujú ich práva a presadzujú,   čím spĺňa podmienky čl. 11, bod 11 

a. a b. VZN č.8/2020 o zásadách  hospodárenia a nakladania s majetkom obce. 

 

7.   Žiadosť o predĺženie prenájmu miestnosti dome služieb – klube dôchodcov 

      žiadateľ: OZ Klub dôchodcov 

 

Dňa 23.06.2021 podalo občianske združenie Klub dôchodcov v Bernolákove žiadosť 

o predĺženie prenájmu miestnosti  v klube dôchodcov v termínoch v zmysle prílohy č. 1. 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. K. Babic, RNDr. H. Niepelová, PhD.  – hlavná kontrolórka 

 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa K. Donáthová. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  9        PROTI   0   ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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Za: Babic, Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Michelík, Molnár, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

 

U z n e s e n i e  č. 25/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s predĺžením zmluvy o prenájme 

miestnosti v klube dôchodcov občianskemu združeniu Klub dôchodcov na obdobie v zmysle 

prílohy č. 1 za cenu 11€. Jedná sa o dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného 

zreteľa spočíva v tom, že cieľom klubu je poskytovanie možností kultúrneho a spoločenského 

vyžitia svojich členov, organizovanie zájazdov a v rámci svojich možností poskytovanie 

poradenstva v rôznych oblastiach,   čím spĺňa podmienky čl. 11, bod 11 a. a b. VZN č.8/2020 

o zásadách  hospodárenia a nakladania s majetkom obce. 

 

8.   Žiadosť o prebratie verejnej kanalizácie do majetku obce – lokalita Nálepkova 

      žiadateľ: Miloslav Majerčák 

 

Dňa 08.09.2021 podal p. Miloslav Majerčák, Športová 29, 900 45  Malinovo žiadosť 

o uzatvorenie darovacej zmluvy na objekt kanalizácie IBV Bernolákovo, Nálepkova ulica, 502 

00 Splašková kanalizácia. Na uvedený objekt je uzatvorená zmluva na zabezpečenie odborného 

výkonu prevádzky verejnej kanalizácie s BVS, a. s.  

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. K. Babic, Ing. M. Peleš, Ing. M. Brunel 

 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa K. Donáthová. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  1        PROTI   3   ZDRŽALI SA   5 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté. 

 

Za: Požár 

Proti: Hanic, Molnár, Peleš 

Zdržali sa: Babic, Brunel, Kancírová, Koporcová, Michelík 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 26/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhlasí s uzatvorením darovacej zmluvy na 

objekt kanalizácie IBV Bernolákovo, Nálepkova ulica, 502 00 Splašková kanalizácia, s p. 

Miloslavom Majerčákom, Športová 29, 900 45  Malinovo. 
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9.   Žiadosť o odkúpenie časti pozemku, parc.č. 2744/30, o výmere 110 m²  

      žiadateľ: Ing. Alojz Šutka 

 

Bod bol stiahnutý z program rokovania obecného zastupiteľstva 

 

Do rokovacej sály prišla poslankyňa Katarína Donáthová. 

Rokovaciu sálu opustila poslankyňa Mgr. Lucia Kancírová. 

Rokovaciu sálu opustil poslanec Radovan Hanic.  

10. Žiadosť o prebratie verejného osvetlenia do majetku obce – lokalita Nálepkova  

      žiadateľ: Miloslav Majerčák  

 

Dňa 08.09.2021 podal p. Miloslav Majerčák, Športová 29,  900 45  Malinovo žiadosť 

o uzatvorenie darovacej zmluvy na objekt vonkajšieho osvetlenia IBV Bernolákovo, Nálepkova 

ulica, 603 00 Vonkajšie osvetlenie. Vonkajšie osvetlenie obsahuje 11 svietidiel a osvetľuje trasu 

dlhú 350 m. 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. K. Babic, Ing. M. Peleš 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  0        PROTI   3   ZDRŽALI SA   5 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté. 

 

Za: 0 

Proti: Donáthová, Molnár, Peleš 

Zdržali sa: Babic, Brunel, Koporcová, Michelík, Požár 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 27/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhlasí s uzatvorením darovacej zmluvy na 

objekt vonkajšieho osvetlenia IBV Bernolákovo, Nálepkova ulica, 603 00 Vonkajšie osvetlenie, 

s p. Miloslavom Majerčákom, Športová 29, 900 45  Malinovo. 

 

11. Žiadosť o prenájom ambulancie po MUDr. Lysákovej 

      žiadateľ: Schwarzwasser Medica, s. r. o.  

 

Dňa 17.09.2021 podala spoločnosť Schwarzwasser Medica, s. r. o., Hlboká cesta 11/A, 900 27   

Bernolákovo žiadosť o  prenájom priestorov nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Bernolákovo, 

ambulancie po MUDr. Lysákovej na Zdravotnom stredisku na Poštovej ulici za účelom 

poskytovania zdravotnej starostlivosti, ambulancie všeobecného lekárstva a to od dátumu 1. 1. 

2022. 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. K. Babic, Ing. R. Požár 
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Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  8        PROTI   0   ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová, Koporcová, Michelík, Molnár, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 28/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so zámerom prenájmu ambulancie po 

MUDr. Lysákovej na Zdravotnom stredisku na Poštovej ulici spoločnosti Schwarzwasser 

Medica, s. r. o., Hlboká cesta 11/A, 900 25   Chorvátsky Grob, a to od 01. 01. 2022 na dobu 

neurčitú. Jedná sa o dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa 

spočíva v tom, že spoločnosť bude poskytovať zdravotnú starostlivosť všeobecného lekárstva 

obyvateľom obce,   čím spĺňa podmienky čl. 11, bod 11 a. a c. VZN č.8/2020 o zásadách  

hospodárenia a nakladania s majetkom obce. V súlade s týmto VZN bude aj stanovená cena 

prenájmu. 

 

12. Žiadosť o prenájom pozemku parc.č. 2747/6 o výmere 697 m²  

      žiadateľ: ZUŠ v Bernolákove  

 

Dňa 20. 9. 2021 podala p. riaditeľka ZUŠ v Bernolákove Mgr. Jarmila Bošková žiadosť 

o prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Bernolákovo, parc. č. 2747/6, druh pozemku Zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 697 m2, vedenom na LV 2125 na dobu neurčitú za účelom 

prezentácie tvorby žiakov Základnej umeleckej školy v Bernolákove širšej verejnosti za sumu 1 

Euro/ročne. 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. K. Babic, Ing. M. Peleš, Ing. M. Brunel 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  6        PROTI   2   ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová, Koporcová, Michelík, Požár 

Proti: Molnár, Peleš 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 
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U z n e s e n i e  č. 29/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so zámerom prenájmu pozemku vo 

vlastníctve Obce Bernolákovo, parc. č. 2747/6, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 697 m2, vedenom na LV 2125, na dobu neurčitú za účelom prezentácie tvorby 

Základnej umeleckej školy v Bernolákove širšej verejnosti za sumu 1 Euro/ročne. Ide o prípad 

nájmu hodného osobitného zreteľa podľa čl. 11 ods. 11 písm. b) (na osvetové, kultúrne alebo 

športové účely) a c) (na iné verejnoprospešné účely) VZN č. 8/2020 o zásadách hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Bernolákovo.  

 

Rokovaciu sálu opustili poslanci Ing. M. Michelík, Mgr. K.Babic a Ing M. Brunel.  

Zástupca starostu obce vyhlásil 5-minútovú prestávku z dôvodu nízkeho počtu prítomných 

poslancov.  

Po prestávke sa do rokovacej sály vrátili a prezentovali poslanci: 

 

Prítomní: Ing. Martina Brunel, Mgr. Kristián Babic, Katarína Donáthová, Ing. Alexander Molnár, 

Bc. Miroslav Turenič, Ing. Miroslav Michelík, Ing. Michal Peleš a Ing. Rastislav Požár.  

 

Bod č. 21 Zmena organizácie požiarnej ochrany v obci 

 

Materiál predniesol zástupca starostu obce, Bc. Miroslav Turenič.  

 

Do rozpravy sa prihlásili: Ing. A. Molnár, Ing. R. Požár, O. Kopecký  

 

Z rokovacej sály odišiel poslanec Ing. M. Peleš.  

 

Ing. Molnár predniesol návrh na zmenu znenia uznesenia neprítomnej Mgr. I. Pipíškovej, ktoré 

si predkladateľ osvojil.  

 

Do rokovacej sály prišiel poslanec Ing. M. Peleš. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  8         PROTI   0    ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová, Koporcová, Michelík, Molnár, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 
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U z n e s e n i e  č. 30/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, 

a) ruší Zmluvu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi zo dňa 

12.3.2020 medzi obcou Bernolákovo a Dobrovoľným hasičským zborom Bernolákovo   

b) zriaďuje trojčlennú kontrolnú skupinu 

c) odporúča zástupcovi starostu obce, aby pripravil na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva materiály, vrátane nového Požiarneho poriadku.  

 

Bod č. 22 Urbanistická štúdia zóny Bernolákovo Senecká cesta – centrum občianskej 

vybavenosti v priestore Centrum II 

 

Materiál predniesol zástupca starostu obce, Bc. Miroslav Turenič.  

 

Do rozpravy sa prihlásili: Ing. M. Brunel, Ing. M. Peleš, Ing. A. Molnár 

 

Rokovaciu sálu opustil poslanec Ing. M. Michelík  

 

Do rokovacej sály sa vrátil poslanec Ing. M. Michelík.  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  7         PROTI   1    ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová, Koporcová, Michelík, Peleš, Požár 

Proti: Molnár 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

 

U z n e s e n i e  č. 31/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie územnoplánovací podklad 

„Urbanistická štúdia zóny Bernolákovo – Senecká cesta – centrum občianskej vybavenosti v 

priestore Centrum II.“ vo variante a) ako podklad pre spracovanie zmien a doplnkov 

Územného plánu obce Bernolákovo v severnej časti obce v lokalite ležiacej severne od cesty 

I/61 Bratislava – Senec. 

Do rokovacej sály sa vrátila poslankyňa Mgr. I. Pipíšková.  

Bod č. 23 Doplnenie člena Komisie pre tvorbu nového územného plánu obce 

 

Materiál predniesol zástupca starostu obce, Bc. Miroslav Turenič.  

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto. 
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Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu obce dal o tomto návrhu 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  9        PROTI   0    ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Babic, Brunel, Donáthová, Koporcová, Michelík, Molnár, Peleš, Pipíšková,  Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 32/14/2021 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, volí Ing. arch. Tomáša Sabina za člena 

Komisie pre tvorbu nového územného plánu obce. 

Bod č. 24 Rôzne 

 

Zástupca starostu obce predstavil poslaneckému zboru a prítomným hosťom nového prednostu 

obecného úradu p. Juraja Vidu.  

Poslankyňa Ing. M. Brunel upozornila na problematiku prekročeného limitu 1000 t odovzdaného 

bioodpadu v kompostárni Kobera NAD, ďalej na nepresnosť údajov v občanmi vypĺňanej 

tabuľke, zápach a prašnosť, potrebu riešenia vývozu bio odpadu pre občanov Bernolákova. 

Poslankyňa Mgr. I. Pipíšková upozornila na chýbajúci dokument na ochranu životného 

prostredia a potrebu zmapovania emisných záťaží, vízie, čo s odpadom, upozornila na 

problematiku kompostárne Kobera NAD, prevádzka vykonáva činnosť bez niektorých povolení. 

Zástupca starostu obce, Bc. Miroslav Turenič, informoval, že občania sa naňho obracajú 

s otázkami ohľadom kompostárne, strávil v kompostárni veľa času, obhliadkou prevádzky. 

Kompostáreň prevracia masy odpadu, tých más je niekoľko a z toho dôvodu cítiť zápach tak 

často. Konštatuje, že technologicky sa prevádzka neposunula vpred. Problémom je, že prevádzka 

nemá platné licencie na spracovanie rozložiteľného odpadu. Nie je mu známe ako prišlo 

k dohode a zmluve. Na druhej strane kompostáreň prekročenie limitu vysvetľuje tým, že služby 

využívajú aj podnikatelia s veľkým množstvom odpadu. Zástupcovia kompostárne prisľúbili, že 

hľadajú miesto pre prevádzku v inom katastri, keďže obec Bernolákovo nenašla žiaden vhodný 

pozemok.  

 

 

 

 

             Bc. Miroslav Turenič 

                    zástupca starostu obce  

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Mgr. Lucia Kancírová                     Juraj Vida 

        prednosta obecného úradu  

        

      

Mgr. Iva Pipíšková                                           
 


