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Zápisnica zo 17. zasadnutia 

 

obecného zastupiteľstva 

 

zo dňa 22.2.2022, 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 9 poslancov a zasadnutie je 

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

záujmov.  

 

Prítomní: Ing. Martina Brunel,  Radovan Hanic, Ing. Alexander Molnár, Mgr. Iva Pipíšková, Bc. 

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

Kancírová 

 

Zo zasadnutia sa ospravedlnili: Ing. Miroslav Michelík 

 

Meškanie ohlásili: Katarína Donáthová, Katarína Koporcová 

 

Neprítomný: Mgr. Kristián Babic 

 

 

Bod č. 2 Hlasovanie elektronickým spôsobom 

 

Zástupca starostu obce navrhol, že sa na 17. zasadnutí bude používať elektronické hlasovanie. 

 

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: Brunel, Burešová, Hanic, Kancírová, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

 

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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U z n e s e n i e  č. 1/17/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje možnosť hlasovania elektronickým spôsobom dňa 22.2.2022 

na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

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 Ing. Rastislava Požára  a Ing. Martinu 

Brunel.  

 

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: Brunel, Burešová, Hanic, Kancírová, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 2/17/2022 

Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Petru 

Sabin Wenzlovú. Za overovateľov zápisnice určuje Ing. Rastislava Požára a Ing. Martinu 

Brunel. 

 

Bod č. 4 Voľba návrhovej komisie 

 

Za členov návrhovej komisie zástupca starostu obce navrhol poslancov Ing. Alexandra Molnára  

a Mgr. Ivu Pipíškovú. 

 

Zástupca starostu obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA   8  PROTI    0    ZDRŽALI     0    NEHLASOVALI    1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Brunel, Burešová, Hanic, Kancírová, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič  

 

U z n e s e n i e  č. 3/17/2022 

Obecné zastupiteľstvo určuje za členov návrhovej komisie Ing. Alexandra Molnára a Mgr. Ivu 

Pipíškovú. 

 

Bod č. 5 Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Zástupca starostu obce predniesol návrh na stiahnutie bodu programu „Návrh na schválenie 

Dohody o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce“ z programu rokovania 
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obecného zastupiteľstva a zároveň navrhol úpravu názvu bodov: názov bodu rokovania „Návrh 

na úpravu rozpočtu č. 4“ sa upravuje na „Informácia o úprave rozpočtu č. 4“ a názov „Návrh 

Organizačného poriadku Obecnej polície Bernolákovo“ sa upravuje na „Informácia 

o Organizačnom poriadku Obecnej polície Bernolákovo“.  

 

Zástupca starostu obce prečítal návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a otvoril 

rozpravu.  

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto. 

 

Zástupca starostu dal o návrhu programu zasadnutia hlasovať ako o celku.  

 

Hlasovanie: ZA  8 PROTI  0 ZDRŽALI SA 0 NEHLASOVALI  1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že program bol schválený.  

 

Za: Brunel, Burešová, Hanic, Kancírová, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič  

 

U z n e s e n i e  č. 4/17/2022 

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 neprihlásil nikto.  

 

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

 

Hlasovanie: ZA  8  PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Brunel, Burešová, Hanic, Kancírová, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 5/17/2022 

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

a vybavenia interpelácií zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 24.1.2022. 
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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 a otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto.  

 

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

 

Hlasovanie: ZA   8     PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Brunel, Burešová, Hanic, Kancírová, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 6/17/2022 

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

stave obstarávania nového územného plánu obce Bernolákovo.  

Do rokovacej sály prišla poslankyňa Katarína Koporcová.  

Bod č. 9 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 

 

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

 

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, Burešová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 7/17/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie správu o kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021.   

Bod č. 10 Správa o výsledku kontroly pokladničných dokladov z hľadiska 

dodržiavania zákona o účtovníctve a zákona  o finančnej kontrole a Správa 

o výsledku kontroly verejného obstarania digitálneho dochádzkového 

systému v základnej škole.  

 

Materiál predniesla RNDr. Helena Niepelová, PhD., hlavná kontrolórka obce  
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Do rozpravy sa prihlásili: Ing. Brunel, Mgr. Pipíšková, Ing. Molnár, K. Koporcová  

 

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, Burešová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 8/17/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie správu o výsledku kontroly 

pokladničných dokladov z hľadiska dodržiavania zákona o účtovníctve a zákona  o finančnej 

kontrole a správu o výsledku kontroly verejného obstarania digitálneho dochádzkového 

systému v základnej škole.  

 

Bod č. 11 Uzatvorenie nájomných zmlúv na opakovaný nájom v nájomných bytoch  

Materiál predniesla Ing. Anežka Haviarová, Odbor ekonomických činností 

 

Do rozpravy sa prihlásili: JUDr. Burešová,  K. Koporcová  

 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa Katarína Koporcová.  

Do rokovacej sály sa vrátila poslankyňa Katarína Koporcová. 

 

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, Burešová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 9/17/2022 

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) manželia Ivan a Agneša Fehéroví, nájomná zmluva na obdobie od 12.03.2022 do 

11.03.2023, 

2) Jozef Mačišák, nájomná zmluva na obdobie od 01.05.2022 do 30.04.2023, 

3) Alžbeta Tóthová, nájomná zmluva na obdobie od 19.04.2022 do 18.04.2023,     
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b) nájom v nájomných sociálnych bytoch na Mostovej ul. 9 v Bernolákove, s nájomcami: 

1) Ingrid Mesíčková, nájomná zmluva na obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022, 

2) Lucia Kollárová, nájomná zmluva na obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022. 

 

Zástupca starostu obce vyhlásil prestávku v trvaní 10 minút.  

Po prestávke sa do rokovacej sály vrátili všetci poslanci.  

Bod č. 12 Pridelenie dotácií na rok 2022 občianskym združeniam a spolkom  

Materiál predniesla Zuzana Paráková, Odbor ekonomických činností 

 

Do rozpravy sa prihlásili: JUDr. Burešová,  Ing. Molnár 

 

Zástupca starostu obce vyhlásil prestávku v trvaní 10 minút.  

Po prestávke sa do rokovacej sály vrátili všetci poslanci.  

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, Burešová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 10/17/2022 

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

obce na rok 2022 nasledovne: 

 

Športové kluby:        schválené: 

 

ŠK Bernolákovo        18.000,-  € 

RK Bernolákovo         1.985,- € 

Slovak Paddle Board Club                 0 € 

Športový klub VATEK       7.000,- € 

 

Občianske združenia, spolky:      schválené: 

 

Rodičovské združenie pri Materskej škole v Bernolákove   2.500,- € 

OZ Beh pre Beh           800,- € 
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Spolok záhradkárov Bernolákovo      1.000,- € 

Klub dôchodcov Bernolákovo      2.500,- € 

KK Bernolákovo           750,- € 

OZ pri ZŠ Školáčik        5.285,- € 

OZP Nádej         2.500,- € 

Občianske združenie Harmónia         980,- € 

 

Kultúrne pamiatky, cirkev:       schválené: 

 

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Bernolákovo    1.700,- € 

Združenie záchrany kultúrnych pamiatok v Bernolákove   4.000,- € 

 

Iné:          schválené: 

 

Dobrovoľný hasičský zbor                 0,- € 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov         500,- € 

Súkromná škola – Kreatívne centrum s.r.o.            0,- € 

Jana Cisarová – karate              0,- € 

 

Bod č. 13 Informácia o úprave rozpočtu č. 4  

Materiál predniesla Ing. Katarína Kiššová, Odbor ekonomických činností 

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto.  

 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa Mgr. Lucia Kancírová. 

Do rokovacej sály prišla poslankyňa Mgr. Lucia Kancírová. 

 

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, Burešová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 11/17/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie úpravu rozpočtu č. 4 

cestou rozpočtového opatrenia č.4.B/2021: 
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Príjmy: 

bežné príjmy navýšenie o   123 975,-- €            

kapitálové príjmy o            0 €       

finančné operácie o    0 €   

spolu navýšenie o     123 975,-- €   

 

Celkové príjmy obce po úprave č. 4 predstavujú sumu 16 589 222,-- €      

 

Výdavky: 

bežné výdavky  zníženie o    164 692,-- €           

kapitálové výdavky o    0 €                

finančné operácie o    0 €    

Spolu zníženie o     164 692,-- €  

 

Celkové výdavky obce po úprave č. 4 predstavujú sumu  9 372 966,-- €.  

 

Do rokovacej sály prišla poslankyňa Katarína Donáthová. 

Bod č. 14 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní príspevkov 

z vlastných príjmov obce Bernolákovo školám a školským zariadeniam 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo a o poskytovaní dotácií 

školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Bernolákovo  

Materiál predniesla Ing. Emília Biznárová, Odbor školstva 

 

Do rozpravy sa prihlásili: K. Koporcová, Ing. Molnár  

 

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, Molnár, Pipíšková, Peleš, 

Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 12/17/2022 

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

nariadení  o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov obce Bernolákovo školám a školským 

zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo a o poskytovaní dotácií  školám 

a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo č. 

1/2022.  
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Bod č. 15 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o označení nových ulíc a iných 

verejných priestranstiev v obci Bernolákovo 

Materiál predniesla Ing. Barbara Hajachová, projektová manažérka 

 

Do rozpravy sa prihlásil: Molnár  

 

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, Molnár, Pipíšková, Peleš, 

Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 13/17/2022 

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

nariadení o označení nových ulíc a iných verejných priestranstiev  v obci Bernolákovo č. 

2/2022. 

Bod č. 16 Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností 

Materiál predniesol Erik Mihalský, Referát správy majetku 

 

1.   Žiadosť o prenájom miestností v dome služieb 

      žiadateľ: Kristián Hanic 

       

Do rozpravy sa prihlásil: JUDr. Burešová, Ing. Molnár 

 

Z dôvodu neúplného znenia návrhu uznesenia obecné zastupiteľstvo presúva tento bod 

v rokovaní na neskôr. 

        

2.   Žiadosť o zriadenie vecného bremena na uloženie vodomernej šachty  

      žiadateľ: manželia Podobní 

 

Do rozpravy sa prihlásil: Ing. Peleš 

 

Zástupca starostu obce predniesol návrh na stiahnutie bodu z programu rokovania a dal o tomto 

návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA       9 PROTI   0 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že návrh na stiahnutie bodu z programu rokovania bol 

schválený.   
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Za: Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: Burešová 

Nehlasovali: Turenič 

 

3.   Žiadosť o odkúpenie pozemku, parc.č. 1834/2 ( 5 m² )    ---list vlastníctva č. 7191  

      žiadateľ: Daniela Nedeliaková 

 

Do rozpravy sa prihlásil: Ing. 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. 

 

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

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 14/17/2022 

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

vedeného na liste vlastníctva č. 7191, parc. č. 1834/2, parcela registra “E”, druh pozemku orná 

pôda o výmere 5 m², k. ú. Bernolákovo, p. Daniele Nedeliakovej, rod. Fukerovej a Ľubošovi 

Nedeliakovi, rod. Nedeliak,   Uránová 7, 821 02 Bratislava. Ide o prípad hodný osobitného 

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

čím spĺňa podmienku Čl. 10, bod 2. b. VZN č. 8/2020.  Kupujúci odkúpia pozemok za cenu 

stanovenú v súlade s VZN č. 8/2020 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Bernolákovo, vrátane úhrady za vypracovanie geometrického plánu a ďalších nákladov 

súvisiacich s  prevodom vlastníctva pozemku.  

 

4.   Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti na pozemku obce 

      žiadateľ: Nackin, s. r. o.  

 

Do rozpravy sa prihlásili: Pipíšková, Burešová, Peleš, Koporcová, Brunel, Požár 

 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa Mgr., Lucia Kancírová.  

 

Poslanec Ing. Alexander Molnár predniesol návrh na stiahnutie bodu z programu rokovania a 

dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA       9 PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   2 
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Zástupca starostu obce skonštatoval, že návrh na stiahnutie bodu z programu rokovania bol 

schválený.   

 

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

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič, Kancírová 

 

 

5.   Žiadosť o schválenie priameho predaja pozemku, parc.č. 4777/589 ( 36 m² ) a  4777/590                

vvvv( 26 m² )    ---list vlastníctva č. 2125  

      žiadateľ: obec Bernolákovo 

 

Do rozpravy sa prihlásil: Hanic 

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

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  7         PROTI   0    ZDRŽALI SA   2 NEHLASOVALI   2 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

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

Proti: 0 

Zdržali sa: Koporcová, Pipíšková 

Nehlasovali: Turenič, Kancírová 

 

U z n e s e n i e  č. 15/17/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, súhlasí so zámerom predaja pozemku, parc. 

č. 4777/589, parcela registra “C”, druh pozemku ostatná plocha o  výmere 36 m², vedenom na 

LV 2125, k. ú. Bernolákovo a parc. č. 4777/590, parcela registra “C”, druh pozemku ostatná 

plocha o  výmere 26 m², vedenom na LV 2125, k. ú. Bernolákovo: 

priamym predajom v súlade s VZN č. 8/2020.  Kupujúci odkúpi pozemky za cenu najvyššej 

ponuky vrátane úhrady ďalších nákladov súvisiacich s  prevodom vlastníctva pozemku.  

Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo zrušiť priamy predaj v prípade neúspešného 

predaja pozemku parc. č. 4777/590 

V prípade, že jeden kupec ponúkne cenu za oba pozemky súčasne, nebude sa cena posudzovať 

v m², ale ako celok. 

 

 

6.   Žiadosť o schválenie priameho predaja pozemku, parc.č. 4776/14 ( 38 m² )    ---list vlastníctva 

vvvč. 2125 

      žiadateľ: obec Bernolákovo 

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto.  
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Do rokovacej sály s avrátila poslankyňa Mgr. Lucia 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: Brunel, Burešová, Donáthová, Kancírová, Koporcová, Pipíšková, Hanic, Molnár, Peleš, 

Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 16/17/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, súhlasí so zámerom predaja pozemku, parc. 

č. 4776/14, parcela registra “C”, druh pozemku ostatná plocha o  výmere 51 m², vedenom na 

LV 7191, k. ú. Bernolákovo: 

priamym predajom v súlade s VZN č. 8/2020.  Kupujúci odkúpi pozemky za cenu najvyššej 

ponuky vrátane úhrady ďalších nákladov súvisiacich s  prevodom vlastníctva pozemku.  

 

7.   Ponuka na odpredaj pozemkov 137/1 a 137/2 (87+112m²) - list vlastníctva č. 7189 

      žiadateľ: Ing. Mária Madleňáková 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Pipíšková, Peleš, Požár 

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

hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  7         PROTI   2   ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

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

Proti: Peleš, Pipíšková 

Zdržali sa: Koporcová 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 17/17/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, súhlasí s z kúpou pozemkov parc.    č. 137/1, 

parcela registra “E”, druh pozemku záhrada o výmere  87 m² a parc.    č. 137/2, parcela registra 

“E”, druh pozemku záhrada o výmere  112 m², vedených na LV 7189,     k. ú. Bernolákovo, od 

Ing. Márii Madleňákovej,  bytom Bratislavská 8414/55, 841 06  Bratislava a Jany Matulovej, 

bytom Robotnícka 510/78, 900 66  Vysoká pri Morave za cenu 20 €/m². 
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8.   Žiadosť o  prenájom miestnosti dome služieb – klube dôchodcov 

      žiadateľ: OZ Klub dôchodcov 

 

Do rozpravy sa prihlásila: Brunel 

 

Zástupca starostu obce predniesol návrh na zmenu znenia uznesenia a predkladateľ materiálu si 

tento návrh osvojil.  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu 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, Pipíšková, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: Peleš 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 18/17/2022 

a. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje zámer prenájmu a schvaľuje 

spôsob prenájmu - dôvod hodný osobitného zreteľa. 

b. Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, súhlasí s  prenájmom miestnosti 

jedálne v dome služieb občianskemu združeniu Klub dôchodcov za cenu 1€/ rok 

v časoch v zmysle prílohy č.1 maximálne do 30. júna 2022. 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. 

Obecné zastupiteľstvo sa vrátilo k bodu č. 1 majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností, 

keďže boli doplnené údaje do návrhu uznesenia. 

1.   Žiadosť o prenájom miestností v dome služieb 

      žiadateľ: Kristián Hanic 

       

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   1 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

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

Proti: 0 

Zdržali sa: Hanic 

Nehlasovali: Turenič 
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U z n e s e n i e  č. 19/17/2022 

a. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a schvaľuje zámer prenájmu a schvaľuje 

spôsob prenájmu - dôvod hodný osobitného zreteľa. 

b. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s prenájmom priestorov 

v Dome služieb p. Kristiánovi Hanicovi, Nálepkova 1070/32, 900 27  Bernolákovo na 

dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2. mesiace v zmysle prílohy č. 1. Jedná sa 

o jedáleň a kanceláriu o výmere 39 m² a 12 m². Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, p. Hanic v priestoroch Domu služieb 

bude prevádzkovať autoškolu, slúžiacu potrebám obyvateľov obce, čím spĺňa 

podmienku Čl. 11, bod 2. b a c VZN č. 8/2020.  Obecné zastupiteľstvo stanovuje cenu 

prenájmu na rok 2022 vo výške 155,16 €/mesiac. K ďalším rokom sa bude pripočítavať 

inflácia vo výške určenej štatistickým úradom SR. Nájomca sa zaväzuje rešpektovať 

termíny prenájmu ostatných nájomcov a v tom čase priestory nevyužívať. 

 

Z rokovacej sály odišiel poslanec Ing. Michal Peleš. 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa Katarína Donáthová. 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa Ing. Martina Brunel. 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa JUDr. Katarína Burešová. 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa Katarína Koporcová. 

 

Bod č. 17 Správa o činnosti Obecnej polície Bernolákovo za rok 2022 

Materiál predniesol Milan Krampl, náčelník Obecnej polície Bernolákovo 

 

Do rokovacej sály prišiel poslanec Ing. Michal Peleš. 

Do rokovacej sály prišla poslankyňa Katarína Donáthová. 

Do rokovacej sály prišla poslankyňa Ing. Martina Brunel. 

Do rokovacej sály prišla poslankyňa JUDr. Katarína Burešová. 

Do rokovacej sály prišla poslankyňa Katarína Koporcová. 

 

Do rozpravy sa prihlásil: Hanic, Pipíšková  

 

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, Molnár, Pipíšková, Peleš, 

Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 20/17/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej 

polície Bernolákovo za rok 2021. 
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Bod č. 18 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o Obecnej polícii Bernolákovo 

Materiál predniesol Milan Krampl, náčelník Obecnej polície Bernolákovo 

 

Do rozpravy sa prihlásil: Pipíšková  

 

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, Molnár, Pipíšková, Peleš, 

Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 21/17/2022 

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

nariadení o obecnej polícii Bernolákovo č. 3/2022. 

 

Bod č. 19 Informácia o Organizačnom poriadku Obecnej polície Bernolákovo 

Materiál predniesol Milan Krampl, náčelník Obecnej polície Bernolákovo 

 

Z rokovacej sály odišiel poslanec Ing. Michal Peleš.  

Do rokovacej sály sa vrátil poslanec Ing. Michal Peleš.  

 

Do rozpravy sa prihlásil: Koporcová, Pipíšková, Molnár, Požár  

 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa Katarína Donáthová. 

 

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

 

Hlasovanie: ZA       9 PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   2 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

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

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič, Donáthová 

 

U z n e s e n i e  č. 21/17/2022 

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

nariadení o obecnej polícii Bernolákovo č. 3/2022. 

Zástupca starostu obce vyhlásil prestávku v trvaní 50 minút.  
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Po prestávke sa do rokovacej sály vrátili poslanci, okrem K. Donáthovej a K. Burešovej.  

Bod č. 20 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci 

realizácie stavby – „Prístupová komunikácia záchranných a obslužných 

zložiek do obytnej lokality „Za žabákom“ na Mostovej ulici v obci 

Bernolákovo“ 

Materiál predniesla Ing. Barbara Hajachová, projektová manažérka 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Molnár, Pipíšková 

 

Do rokovacej sály sa vrátila poslankyňa Katarína Donáthová.  

Do rokovacej sály sa vrátila poslankyňa JUDr. Katarína Burešová.   

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a zástupca starostu 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, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: Burešová 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 23/17/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o uzatvorení 

budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Železnicami Slovenskej republiky a obcou 

Bernolákovo v rámci realizácie stavby „Prístupová komunikácia záchranných a obslužných 

zložiek do obytnej lokality „Za žabákom“ na Mostovej ulici v obci Bernolákovo“. 

 

Bod č. 21 Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia medzi obcou 

Bernolákovo a Západoslovenskou distribučnou, a.s., v rámci stavby 

„Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove“. 

Materiál predniesla Ing. Barbara Hajachová, projektová manažérka 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Molnár, Pipíšková, Koporcová 

 

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, 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. 24/17/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o vykonaní 

preložky elektroenergetického zariadenia medzi obcou Bernolákovo a Západoslovenskou 

distribučnou, a.s., v rámci stavby „Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v 

Bernolákove“. 

Bod č. 22 Materiálno-technické zabezpečenie školského vyučovania v základnej škole 

a eventuálne prijatie dlhodobého úveru  

Materiál predniesol Bc. Miroslav Turenič, zástupca starostu obce 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Molnár, Pipíšková, Brunel, Koporcová 

 

Z rokovacej sály odišla poslankyňa JUDr. Katarína Burešová. 

 

Poslankyňa Ing. Brunel navrhla zmenu návrhu uznesenia a predkladateľ materiálu si osvojil 

zmenu znenia návrhu uznesenia.  

 

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, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 25/17/2022 

a) Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, súhlasí s prípravou materiálov na 

finančné krytie Dostavby Základnej školy na Školskej ul. 1 v Bernolákove na najbližšie 

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorého súčasťou bude stanovisko hlavnej 

kontrolórky a aktuálny finančný stav obce. 

b) Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, odporúča zabezpečiť u projektanta 

architektonickú objemovú a zastavovaciu štúdiu areálu školy na Komenského ulici 

s konečným umiestnením všetkých potrebných objektov, alebo dostavieb ihrísk tak, aby areál 

plnohodnotne zastrešoval potreby vzdelávania, stravovania, telovýchov, školského klubu detí, 

vonkajších voľnočasových aktivít a športu. Projektantovi odporúča etapovať jednotlivé 

objekty tak, aby sa dali stavať samostatne podľa finančných možností obce.  

c) Obecné zastupiteľstvo odporúča zástupcovi starostu zabezpečiť realizačný projekt 

k projektu „Kreatívne centrum Bernolákovo“ s úpravou knižnice na 1. nadzemnom podlaží 

a vnútorných priestorov na 2. nadzemnom podlaží, aby plnili úlohu samostatných kmeňových 

tried pre vyučovanie v základných školách.  
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Bod č. 23 Návrh Požiarneho poriadku obce Bernolákovo  

Materiál predniesol Juraj Vida, prednosta obecného úradu  

 

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, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Molnár, Pipíšková, Peleš, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 26/17/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie Požiarny poriadok obce 

Bernolákovo. 

Bod č. 24 Rôzne  

Ing. Alexander Molnár upozornil na vzniknuté skladisko nepotrebných vecí pri cintoríne, 

vyschnuté stromy na cintoríne, navrhol náhradnú výsadbu za vypílené tuje popri plote cintorína. 

Ďalej upozornil na zvalený pomník. Zástupca starostu obce informoval o pláne výmeny 

mobiliáru na cintoríne, o výmene ozvučenia na cintoríne, ktorý bol významne zanedbávaný.  

Katarína Koporcová upozornila na korene po vypílených tujach na cintoríne, potrebu opraviť 

plot na cintoríne a potrebu upratať parčík pri cintoríne od Gróbskej ulice.  

Radovan Hanic sa informoval, akým spôsobom donútiť obyvateľov v centre obce, aby mali 2-3 

parkovacie miesta.  

Ing. Michal Peleš sa informoval na pasport historických pamiatok. Zástupca starostu obce mu 

odpovedal, že vypracovanie je objednané.  

Mgr. Iva Pipíšková dala do pozornosti možnosť vyjadriť sa k prieskumu ZMOS v oblasti kultúry, 

kde sa obec môže zapojiť.  

 

Zástupca starostu obce poďakoval všetkým prítomným a ukončil 17. zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

                             Bc. Miroslav Turenič, v.r.  

                            zástupca starostu obce  

Ing. Rastislav Požár, v.r.  

 

 

 

Ing. Martina Brunel, v.r. 

                                                 Juraj Vida, v.r. 

                prednosta obecného úradu  

    


