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Zápisnica z 18. zasadnutia 

 

obecného zastupiteľstva 

 

zo dňa 8.3.2022, 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 11 poslancov a zasadnutie je 

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

záujmov a ospravedlnil neprítomnosť hlavnej kontrolórky obce, RNDr. Heleny Niepelovej, PhD.  

 

Prítomní: Ing. Martina Brunel,  Radovan Hanic, Ing. Alexander Molnár, Bc. Miroslav Turenič, 

Ing. Michal Peleš, Ing. Rastislav Požár, JUDr. Katarína Burešová, Mgr. Lucia Kancírová, 

Katarína Koporcová, Ing. Miroslav Michelík, Katarína Donáthová 

 

Meškanie ohlásila: Mgr. Iva Pipíšková 

Neprítomný: Mgr. Kristián Babic 

 

Bod č. 2 Hlasovanie elektronickým spôsobom 

 

Zástupca starostu obce navrhol, že sa na 18. zasadnutí bude používať elektronické hlasovanie. 

 

Zástupca starostu obce dal o tomto návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  9  PROTI   0 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Brunel, Burešová, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Molnár, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: Michelík 

Nehlasovali: Turenič 

 

 

U z n e s e n i e  č. 1/18/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje možnosť hlasovania elektronickým spôsobom dňa 8.3.2022 

na 18. 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 Katarínu 

Koporcovú.  

 

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: Brunel, Burešová, 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. 2/18/2022 

Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Petru 

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

Koporcovú.  

 

 

Bod č. 4 Voľba návrhovej komisie 

 

Za členov návrhovej komisie zástupca starostu obce navrhol poslancov JUDr. Katarínu Burešovú  

a Ing. Michala Peleša. 

 

Zástupca starostu obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA   10 PROTI    0    ZDRŽALI     0    NEHLASOVALI    1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Brunel, Burešová, 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. 3/18/2022 

Obecné zastupiteľstvo určuje za členov návrhovej komisie JUDr. Katarínu Burešovú  a Ing. 

Michala Peleša. 

 

 

Bod č. 5 Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

Zástupca starostu obce prečítal návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a otvoril 

rozpravu.  

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto. 
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Zástupca starostu dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA  10         PROTI  0 ZDRŽALI SA 0 NEHLASOVALI  1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že program bol schválený.  

 

Za: Brunel, Burešová, 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. 4/18/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

Bod č. 6 Interpelácie poslancov a občanov 

 

Zástupcu starostu obce interpelovala poslankyňa JUDr. Katarína Burešová. 

 

 

Bod č. 7 Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií 

 

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

 

Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa JUDr. K. Burešová  

 

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

 

Hlasovanie: ZA   10 PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Brunel, Burešová, 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. 5/18/2022 

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

a vybavenia interpelácií zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 22.2.2022. 

 

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 a otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásil Ing. M. Peleš 

 

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

 

Hlasovanie: ZA       10 PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 
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Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Brunel, Burešová, 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. 6/18/2022 

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

stave obstarávania nového územného plánu obce Bernolákovo.  

 

Bod č. 9 Pridelenie dotácií na rok 2022 občianskym združeniam a spolkom 

 

Materiál predniesla Ing. Barbara Hajachová, projektová manažérka 

 

Do rozpravy sa prihlásila JUDr. K. Burešová 

 

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

 

Hlasovanie: ZA      10  PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Brunel, Burešová, 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. 7/18/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu 

obce na rok 2022 nasledovne: 

Občianske združenie:        schválené: 

 

Miestny spolok SČK Bernolákovo                  500,-- € 

Bod č. 10 Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania  

 

Materiál predniesol Bc. Miroslav Turenič, zástupca starostu obce 

 

Poslanec Radovan Hanic odišiel z rokovacej sály.  

Poslanec Radovan Hanic sa vrátil do rokovacej sály.  

 

Do rokovacej sály prišla poslankyňa Mgr. Iva Pipíšková.  

 

Do rozpravy sa prihlásili: Ing. A. Molnár, K. Koporcová, Ing. M. Peleš, Mgr. I. Pipíšková 
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Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    10    PROTI   0 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Brunel, Burešová, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Molnár, Peleš, Pipíšková, 

Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: Michelík, 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 8/18/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania.  

 

Bod č. 11 Schválenie prijatia dlhodobého úveru  

Materiál predniesol Bc. Miroslav Turenič, zástupca starostu obce 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Ing. M. Peleš, Mgr. I. Pipíšková, JUDr. K. Burešová, Ing. R. Požár, K. 

Koporcová, Ing. A. Molnár 

 

Poslanec Radovan Hanic odišiel z rokovacej sály.  

Poslanec Radovan Hanic sa vrátil do rokovacej sály.  

Poslankyňa Ing. Martina Brunel odišla z rokovacej sály.  

Poslankyňa Ing. Martina Brunel vrátila do rokovacej sály.  

 

Zástupca starostu obce vyhlásil prestávku do 18:20 hod.  

 

Po prestávke sa vrátili do rokovacej sály všetci poslanci okrem poslankyne JUDr. K. Burešovej.  

 

Poslankyňa JUDr. K. Burešová prišla do rokovacej sály.  

 

 

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

 

Hlasovanie: ZA      10  PROTI   0 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   1 

 

Za: Brunel, Burešová, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Molnár, Peleš, Pipíšková, 

Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: Michelík 

Nehlasovali: Turenič 

 

Poslanec Ing. M. Michelík upozornil na svoju chybu pri hlasovaní.  

 

Zástupca starostu obce z toho dôvodu vyhlásil hlasovanie za zmätočné a dal o návrhu hlasovať 

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

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

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

Pipíšková, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 9/18/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje prijatie dlhodobého úveru za 

účelom financovania kapitálových výdavkov: 

výška úveru: 4 200 000 € 

čerpanie: naraz celá čiastka  

doba splácania: 15 rokov 

začiatok splácania: 2023 

zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia 

úroková sadzba: fixná 

od bankovej inštitúcie s najvýhodnejšou ponukou. 

 

Bod č. 12 Projekt „Revitalizácia verejných priestranstiev“  

Materiál predniesla Ing. Barbara Hajachová, projektová manažérka 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. I. Pipíšková, JUDr. K. Burešová 

 

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

 

Hlasovanie: ZA   11     PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

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

Pipíšková, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 10/18/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje: 

a) predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia verejných 

priestranstiev“, realizovaného v rámci výzvy IROP-P07_SC73-2021-87, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja 

obce; 

b)   zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
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c)   spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 4 765,29 Eur s DPH 

z celkových  oprávnených výdavkov vo výške 95 305,83 Eur; 

d)   zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

Bod č. 13 Rôzne  

Ing. Alexander Molnár vyjadril nespokojnosť s prebiehajúcou rekonštrukciou vozovky na 

uliciach Hlavná a Dukelská z dôvodu nedostatočného zbrúsenia vrstvy asfaltu a tiež z dôvodu 

obavy zatekania dažďovej vody do dvorov.   

Katarína Koporcová požiadala o zabezpečenie nádob na separovanie na Školskej ulici ku škole.  

JUDr. Katarína Burešová v nadväznosti na tému ciest v správe BSK požiadala o informáciu, či 

sa plánuje rekonštrukcia Trnavskej ulice, podávala v minulosti interpelácie ohľadne časti v okolí 

prečerpávačky, starosta Mgr. R. Červienka podával tiež podnety na BSK. 

P. Mravec vystúpil v tomto bode v mene ŠK Bernolákovo, poďakoval za dotáciu vo výške 

18 000,- EUR od obce a opýtal sa, prečo sa rozdeľovala v rámci dotácií suma 50 000,- a nie cca 

83 000,- EUR, vzhľadom na podielové dane vo výške cca 4 mil. EUR a vzhľadom na to, že sa 

majú rozdeľovať 2 % z týchto daní (majú zvýšené náklady a prišli o určité príjmy). Druhá otázka 

sa týkala doby, po ktorú bude uložený v športovom areáli asfalt pochádzajúci z rekonštrukcie 

vozoviek.  Zástupca starostu obce odpovedal, že asfalt bude ako druhotná surovina použitý na 

opravu výtlkov v obci a na opravu prístupovej cesty k športovému areálu, časovo bude asfalt 

odstránený, najneskôr do konania Dní obce. Ing. Molnár reagoval na námietku o výške dotácie: 

v pravidlách je určené ako dotovať združenia sumou maximálne do výšky 2 %. Momentálne obec 

potrebuje zabezpečiť iné priority, keďže prírastok v obci je vysoký a náklady rastú. P. Mravec 

dodal porovnanie s obcou Nová Dedinka a zvyšných cca 30 000,- je významná suma pre šport, 

kultúru a voľnočasové aktivity. JUDr. Burešová dodala, že suma 50 000,- bola nahratá do 

rozpočtu na tento účel, ale samozrejme vôľa viacerých poslancov je, aby bola rozpočtovým 

opatrením táto položka navýšená. Mgr. Pipíšková informovala, že zmena rozpočtu bude možná 

v apríli 2022.  

Ing. Brunel upresnila postup, je nutné najprv navýšiť položku a potom prideliť dotáciu.  

Ing. Molnár upozornil, že Bernolákovo je rozvojová obec a pomoc potrebuje aj Základná 

umelecká škola. JUDr. Burešová upozornila, že suma 30 000,- EUR problém ZUŠ nevyrieši, 

apelovala, na progresívnosť a proaktívnosť zboru.  

Z občanov vystúpila v tomto bode p. Žiaková s otázkou, či je možné osadiť dopravné značenie 

na zníženie rýchlosti na Poľnej ulici z dôvodu možného vzniku nebezpečenstva. Pripomenula 

prípad 8-10 ulíc, ktoré obec nemá vo svojej správe. Zástupca starostu obce informoval, že obec 

dala na schválenie pasport dopraveného značenia.  

 

Zástupca starostu obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil 18. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

                Bc. Miroslav Turenič 

                       zástupca starostu obce  

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

Mgr. Lucia Kancírová            Juraj Vida 

              prednosta obecného úradu  

    

    

Katarína Koporcová 


