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Zápisnica z 19. zasadnutia 

 

obecného zastupiteľstva 

 

zo dňa 12.4.2022, 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 10 poslancov a zasadnutie je 

uznášaniaschopné. Následne informoval, že do okamihu zloženia sľubu starostu obce nebude 

hlasovať z dôvodu možného konfliktu záujmov. 

 

Prítomní: Ing. Martina Brunel,  Radovan Hanic, Bc. Miroslav Turenič, Ing. Michal Peleš, Ing. 

Rastislav Požár, Mgr. Lucia Kancírová, Katarína Koporcová, Ing. Miroslav Michelík, Katarína 

Donáthová, Mgr. Iva Pipíšková 

 

Ospravedlnení: Ing. Alexander Molnár, Mgr. Kristián Babic 

Meškanie ohlásila: JUDr. Katarína Burešová 

 

Bod č. 2 Hlasovanie elektronickým spôsobom 

 

Poslanec Ing. Michal Peleš navrhol pri bode „Zhodnotenie odkúpenia budovy pre účely pokrytia 

priestorových potrieb Základnej umeleckej školy a potrieb obce“ deklaratívny spôsob 

hlasovania. 

Zástupca starostu obce dal o tomto návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  6  PROTI   0 ZDRŽALI SA   3 NEHLASOVALI   1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Donáthová, Hanic, Kancírová, Peleš, Pipíšková, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: Brunel, Koporcová, Michelík 

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. 1/19/2022 

Obecné zastupiteľstva schvaľuje pri bode „Zhodnotenie odkúpenia budovy pre účely pokrytia 

priestorových potrieb Základnej umeleckej školy a potrieb obce“ deklaratívny spôsob 

hlasovania. 

Poslankyňa JUDr. Katarína Burešová prišla do rokovacej sály.  

 

Zástupca starostu obce navrhol, že sa na 19. zasadnutí bude používať elektronické hlasovanie. 

 

Zástupca starostu obce 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, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Michelík, Peleš, Pipíšková, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič, Burešová 

 

 

U z n e s e n i e  č. 2/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje možnosť hlasovania elektronickým spôsobom dňa 12.4.2022 

na 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

  

Bod č. 3 Voľba návrhovej komisie 

 

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

a Katarínu Donáthovú. 

 

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, Pipíšková, Peleš, 

Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 3/19/2022 

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

Donáthovú. 
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Bod č. 4  Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

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

Pipíškovú. 

 

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, Peleš, Pipíšková, 

Požár  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 4/19/2022  

Obecné zastupiteľstvo určuje za overovateľov zápisnice Mgr. Luciu Kancírovú a Mgr. Ivu 

Pipíškovú. 

 

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

Sabin Wenzlovú.  

 

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, Peleš, Pipíšková, 

Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič 

 

U z n e s e n i e  č. 5/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Petru 

Sabin Wenzlovú.  

 

 

Bod č. 5 Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

Zástupca starostu obce prečítal návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a otvoril 

rozpravu.  

 

Do rozpravy sa prihlásili: JUDr. Katarína Burešová, Ing. Michal Peleš, Mgr. Iva Pipíšková 
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JUDr. Katarína Burešová podala návrh na zmenu programu spočívajúci v presunutí bodu 

„Zhodnotenie odkúpenia budovy pre účely pokrytia priestorových potrieb Základnej umeleckej 

školy a potrieb obce“ za bod „Správa o výsledku kontroly vyúčtovania dotácií poskytnutých 

z rozpočtu obce v roku 2021“.  

 

Zástupca starostu dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA  8         PROTI  1 ZDRŽALI SA 1 NEHLASOVALI  1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že návrh na zmenu programu bol schválený.  

 

Za: Brunel, Burešová, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Michelík, Požár 

Proti: Peleš 

Zdržali sa: Pipíšková 

Nehlasovali: Turenič  

 

Ing. Michal Peleš podal návrh na stiahnutie bodu „Zhodnotenie odkúpenia budovy pre účely 

pokrytia priestorových potrieb Základnej umeleckej školy a potrieb obce“ z rokovania obecného 

zastupiteľstva.   

 

Zástupca starostu dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA  2         PROTI  7 ZDRŽALI SA 1 NEHLASOVALI  1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že návrh na stiahnutie bodu z rokovania nebol schválený.  

 

Za: Peleš, Pipíšková  

Proti: Brunel, Burešová, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Požár 

Zdržali sa: Michelík 

Nehlasovali: Turenič  

 

Mgr. Iva Pipíšková podala návrh na zmenu programu spočívajúci v presunutí bodu „Návrh na 

úpravu rozpočtu č. 1“ za bod „Zhodnotenie odkúpenia budovy pre účely pokrytia priestorových 

potrieb Základnej umeleckej školy a potrieb obce“. 

 

Zástupca starostu dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA  10         PROTI  0 ZDRŽALI SA 0 NEHLASOVALI  1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že návrh na zmenu programu rokovania bol schválený.  

 

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

Pipíšková  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič  

 

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

 

Hlasovanie: ZA  9         PROTI  1 ZDRŽALI SA 0 NEHLASOVALI  1 

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že program rokovania bol schválený.  
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Za: Brunel, Burešová, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Michelík, Požár, Pipíšková  

Proti: Peleš 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Turenič  

 

U z n e s e n i e  č. 6/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

Bod č. 6 Správa predsedu Miestnej volebnej komisie v Bernolákove o výsledkoch 

volieb do orgánov samosprávy obcí 

 

Predseda Miestnej volebnej komisie v Bernolákove JUDr. Juraj Ďorko, PhD. predniesol Správu 

predsedu Miestnej volebnej komisie v Bernolákove o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 

obcí. 

Bod č. 7 Zloženie sľubu starostu obce 

 

Bc. Miroslav Turenič zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce a potvrdil ho svojim 

podpisom. Následne si prevzal od predsedu miestnej volebnej komisie osvedčenie o zvolení za 

starostu obce. Bc. Miroslavovi Tureničovi zanikol mandát poslanca. 

Bod č. 8 Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

 

Starosta obce požiadal o prečítanie sľubu Mgr. Gabriela Szökeho, náhradníka na uprázdnené 

miesto poslanca obecného zastupiteľstva.  

Mgr. Gabriel Szöke zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a potvrdil 

ho svojim podpisom. Následne si prevzal od starostu obce osvedčenie o zvolení za poslanca 

obecného zastupiteľstva.  

Bod č. 9 Menovanie zástupcu starostu obce 

 

Starosta obce menoval za zástupcu starostu obce poslanca Radovana Hanica a odovzdal mu 

poverenie.  

 Bod č. 10 Menovanie riaditeľky Základnej školy v Bernolákove 

 

Starosta obce menoval za riaditeľku Základnej školy v Bernolákove Mgr. Adrianu Moldovú 

a odovzdal jej menovací dekrét.  

Starosta obce požiadal, aby sa poslanci znova prezentovali z dôvodu zmeny v obsadení 

poslaneckého zboru.  

Prítomní: Ing. Martina Brunel,  JUDr. Katarína Burešová, Radovan Hanic, Mgr. Gabriel Szöke, 

Ing. Michal Peleš, Ing. Rastislav Požár, Mgr. Lucia Kancírová, Katarína Koporcová, Ing. 

Miroslav Michelík, Katarína Donáthová, Mgr. Iva Pipíšková 
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Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia k Správe predsedu 

miestnej volebnej komisie v Bernolákove o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. 

Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  11         PROTI  0 ZDRŽALI SA 0 NEHLASOVALI  0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.   

 

Za: Brunel, Burešová, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Michelík, Požár, Pipíšková, 

Peleš, Szöke  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

U z n e s e n i e  č. 7/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu predsedu miestnej volebnej komisie 

v Bernolákove o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. 

 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia k bodom: Zloženie 

sľubu starostu obce, Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva, Menovanie zástupcu 

starostu obce.  

 

Starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie: ZA  11         PROTI  0 ZDRŽALI SA 0 NEHLASOVALI  0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.   

 

Za: Brunel, Burešová, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Michelík, Požár, Pipíšková, 

Peleš, Szöke  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 8/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zánik mandátu poslanca Bc. Miroslava Tureniča. 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že starosta obce Bernolákovo Bc. Miroslav Turenič zložil 

zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že Mgr. Gabriel Szöke zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie menovanie Radovana Hanica za zástupcu starostu 

obce.  
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Starosta obce vyhlásil prestávku v trvaní 20 minút, t.j. do 11:00 hod.  

 

Po prestávke sa do rokovacej sály vrátili všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

 

Bod č.11 Interpelácie poslancov a občanov 

 

Starostu obce interpelovali poslankyne JUDr. Katarína Burešová, Mgr. Iva Pipíšková, Katarína 

Koporcová a občan Adam Šipoš.  

 

 

Bod č. 12 Kontrola plnenia uznesení a vybavenia interpelácií 

 

Materiál predniesol  starosta obce Bc. Miroslav Turenič a otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto.   

 

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

 

Hlasovanie: ZA   11 PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.   

 

Za: Brunel, Burešová, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Michelík, Požár, Pipíšková, 

Peleš, Szöke  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 9/19/2022 

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

a vybavenia interpelácií z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva  konaného dňa 8.3.2022. 

 

Bod č. 13 Informácia o stave obstarávania nového územného plánu a zmien a doplnkov 

č. 1/2020 

 

Materiál predniesol poslanec Ing. Michal Peleš a starosta obce otvoril rozpravu. 

 

Do rozpravy sa prihlásili: JUDr. K. Burešová, Ing. R. Požár  

 

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

 

Hlasovanie: ZA       11 PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.   

 

Za: Brunel, Burešová, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Michelík, Požár, Pipíšková, 

Peleš, Szöke  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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U z n e s e n i e  č. 10/19/2022 

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

stave obstarávania nového územného plánu obce Bernolákovo.  

 

Bod č. 14 Správa o výsledku kontroly vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu 

obce v roku 2021 

 

Materiál predniesla RNDr. Helena Niepelová, PhD.  

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto. 

 

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

 

 

Hlasovanie: ZA      11  PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.   

 

Za: Brunel, Burešová, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Michelík, Požár, Pipíšková, 

Peleš, Szöke  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 11/19/2022 

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

vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2021.  

 

Bod č. 15 Zhodnotenie odkúpenia budovy pre účely pokrytia priestorových potrieb 

Základnej umeleckej školy a potrieb obce 

 

Materiál predniesla Ing. Barbara Hajachová, projektová manažérka 

 

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

Hanic  

 

Starosta obce vyhlásil prestávku v trvaní 5 minút, t.j. do 12:25 hod.  

 

Po prestávke sa do rokovacej sály vrátili všetci poslanci obecného zastupiteľstva.  

 

Mgr. Iva Pipíšková podala návrh na nové uznesenie. 

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    5    PROTI   5 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté. 
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Za: Hanic, Michelík, Peleš, Pipíšková, Požár 

Proti: Brunel, Donáthová, Kancírová, Koporcová, Szöke 

Zdržali sa: Burešová 

Nehlasovali: 0 

 

 

U z n e s e n i e  č. 12/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu neodporúča starostovi obce vyrokovať max. 

kúpnu sumu budovy: rozostavaná stavba na parcele reg. „C“ 691/4, LV 2125, 691/5 výmery 

130 m2 (LV 2125), 4895/4 (LV 216) v sume 900.000,- EUR.    

Ing. Martina Brunel podala návrh na zmenu navrhnutého uznesenia. 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    8    PROTI   3 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Brunel, Burešová, Donáthová, Kancírová, Koporcová, Michelík, Požár, Szöke 

Proti: Hanic, Peleš, Pipíšková 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

U z n e s e n i e  č. 13/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, odporúča starostovi obce uzatvoriť kúpnu 

zmluvu na cenu 1,25 mil. EUR za nehnuteľnosť definovanú v znaleckom posudku č. 1/2022 

znalkyne Ing. Masarykovej ako rozostavaná stavba na parc. reg. „C“ 691/4 (LV 2125), 691/5 

(LV 2125), 4895/4 (LV 216) pre účely získania priestorových potrieb Základnej umeleckej 

školy a pre potreby obce.   

Poslanec Ing. Michal Peleš odovzdal písomné vzdanie sa mandátu poslanca obecného 

zastupiteľstva podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 25 ods. 2 bod c) a opustil 

rokovaciu sálu. 

Bod č. 16 Návrh na úpravu rozpočtu č. 1 

Materiál predniesla Ing. Katarína Kiššová, vedúca Ekonomického odboru  

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. I. Pipíšková, JUDr. K. Burešová, K. Koporcová, Ing. M. Brunel 

JUDr. Katarína Burešová podala návrh na doplnenie navrhnutého uznesenia o bod b) 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    5    PROTI   0 ZDRŽALI SA   5 NEHLASOVALI   0 
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Starosta obce skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté. 

 

Za: Donáthová, Hanic, Kancírová, Požár, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: Brunel, Burešová, Koporcová, Michelík, Pipíšková 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 14/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu  

 

a) neschvaľuje úpravu rozpočtu č. 1 cestou rozpočtového opatrenia č.1.B/2022: 

 

Príjmy: 

bežné príjmy navýšenie o   123 426,-- €            

kapitálové príjmy o            0 €       

finančné operácie navýšenie    227 131,-- €   

spolu navýšenie o    350 557,-- €   

 

Celkové príjmy obce po úprave č. 1 predstavujú sumu 24 006 480,-- €      

 

Výdavky: 

bežné výdavky  navýšenie o    386 047,-- €           

kapitálové výdavky zníženie o               54 911,- €                

finančné operácie o    0 €    

Spolu navýšenie o     331 136,-- €  

 

Celkové výdavky obce po úprave č. 1 predstavujú sumu  21 978 059,-- €. 

 

b) predkladateľ návrhu nepripraví nové Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní 

príspevkov z vlastných príjmov obce Bernolákovo školám a školským zariadeniam k termínu 

júnového zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Návrhová komisia predniesla znenie návrhu pôvodného uznesenia a starosta obce dal o tomto 

návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    4    PROTI   0 ZDRŽALI SA   6 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté. 

 

Za: Donáthová, Hanic, Pipíšková, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: Brunel, Burešová, Kancírová, Koporcová, Michelík, Požár 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 15/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu  

neschvaľuje úpravu rozpočtu č. 1 cestou rozpočtového opatrenia č.1.B/2022: 
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Príjmy: 

bežné príjmy navýšenie o   123 426,-- €            

kapitálové príjmy o            0 €       

finančné operácie navýšenie    227 131,-- €   

spolu navýšenie o    350 557,-- €   

 

Celkové príjmy obce po úprave č. 1 predstavujú sumu 24 006 480,-- €      

 

Výdavky: 

bežné výdavky  navýšenie o    386 047,-- €           

kapitálové výdavky zníženie o               54 911,- €                

finančné operácie o    0 €    

Spolu navýšenie o     331 136,-- €  

 

Celkové výdavky obce po úprave č. 1 predstavujú sumu  21 978 059,-- €. 

 

Starosta obce vyhlásil prestávku do 13:45 hod.  

Po prestávke sa do rokovacej sály vrátili poslanci obecného zastupiteľstva, okrem poslanca 

Ing.Požára a poslankyne K. Koporcovej. 

Bod č. 17 Uzatvorenie nájomných zmlúv  

Materiál predniesla Ing. Anežka Haviarová, referát účtovníctva 

 

Poslankyňa K. Koporcová prišla do rokovacej sály. 

 

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

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    9    PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Za: Brunel, Burešová, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Michelík, Pipíšková, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 16/19/2022 

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) Leopold Kollár, nájomná zmluva na obdobie od 01.07.2022 do 30.06.2023, 

2) Dalibor Salay, nájomná zmluva na obdobie od 16.07.2022 do 15.07.2023, 

3) Dušan Slovák, nájomná zmluva na obdobie od 01.07.2022 do 31.12.2022,               

b) nájom v nájomných sociálnych bytoch na Mostovej ul. 9 v Bernolákove, s nájomcami: 
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1. Ingrid Mesíčková, nájomná zmluva na obdobie od 01.07.2022 do 30.09.2022, 

2. Lucia Kollárová, nájomná zmluva na obdobie od 01.07.2022 do 30.09.2022, ktorá bude 

uzatvorená po splnení podmienky, že nájomca nebude mať k 30.06.2022 žiadny 

nedoplatok na celkovom zmluvnom nájomnom. 

 

Bod č. 18 Individuálna účtovná závierka – správa nezávislého audítora  

Materiál predniesla Ing. Katarína Kiššová, vedúca Ekonomického odboru 

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto.  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    9    PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.   

 

Za: Brunel, Burešová, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Michelík, Pipíšková, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 17/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie Správu z auditu účtovnej 

závierky k 31.12.2021.  

Bod č. 19 Správa o výsledku fyzickej inventúry majetku obce Bernolákovo k 

31.10.2021  

Materiál predniesla Ing. Katarína Kiššová, vedúca Ekonomického odboru 

 

Poslankyňa JUDr. Katarína Burešová odišla z rokovania obecného zastupiteľstva 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto.  

 

Poslanec Ing. R. Požár prišiel do rokovacej sály.  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    9    PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.    

 

Za: Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Michelík, Pipíšková, Požár, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 
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U z n e s e n i e  č. 18/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie Správu o výsledku fyzickej 

inventúry majetku obce Bernolákovo k 31.10.2021.   

Hlavná kontrolórka RNDr. Helena Niepelová, PhD. podala návrh na doplnenie navrhnutého 

uznesenia. 

  

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    8    PROTI   0 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.    

 

Za: Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Michelík, Pipíšková, Požár, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: Koporcová 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 19/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu,  s c h v a ľ u j e navrhnutý postup vo veci 

zmarených investícií majetku po dobu 36 mesiacov počnúc od 1.1.2022 

Por. 

číslo 

MD DAL Vyradenie  

Suma  Odpis 

r.2022 

(1/3) 

1 548 0420710 Projekt - Chodníky Železničná ul. 1 889,05 630,00 

2 548 04210008 Projekt - MŠ Poľná 9 450,00 3 150,00 

3 548 04210011 Projekt - MŠ Poľná 18 908,17 6 302,00 

4 
548 04210704 

Projekt výstavby školského areálu – 

poz.č.5320 
1 860,00 

620,00 

5 548 04211102 Projekt kanalizácie Nálepkova, Kvetná 3 889,20 1 297,00 

6 548 04240 Projekt zateplenia ŠKD 1 500,00 500,00 

7 548 042042 Projekt zberný dvor 6 431,00 2 144,00 

   SPOLU : 43 927,42  

   

 

Bod č. 20 Správa – inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce 

Bernolákovo k 31.12.2021  

Materiál predniesla Ing. Katarína Kiššová, vedúca Ekonomického odboru 

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto.  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    8    PROTI   0 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   0 
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Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.    

 

Za: Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Michelík, Pipíšková, Požár, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: Koporcová 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 20/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, b e r i e  na  v e d o m i e   Správu – 

inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Bernolákovo k 31.12.2021. 

 Bod č. 21 Schválenie kompetencie starostovi obce na presun finančných prostriedkov 

v rámci položiek  

Materiál predniesla Ing. Katarína Kiššová, vedúca Ekonomického odboru 

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto.  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    8    PROTI   0 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.    

 

Za: Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Michelík, Pipíšková, Požár, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: Koporcová 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 21/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje kompetenciu starostovi obce, Bc. 

Miroslavovi Tureničovi, v nevyhnutných prípadoch a na konci roka (kedy by mohlo dôjsť k 

prekročeniu schváleného rozpočtu) na presun finančných prostriedkov 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.  

Bod č. 22 Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností  

Materiál predniesol Erik Mihalský, referát správy majetku 

 

1.   Žiadosť o prenájom miestností v dome služieb 

      žiadateľ: ZUŠ Bernolákovo 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. M. Brunel 
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Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    8    PROTI   0 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.    

 

Za: Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Michelík, Koporcová, Požár, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: Pipíšková 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 22/19/2022 

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 domu 

služieb na Viničnej č. 2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zabezpečenia 

priestorov pre vyučovanie 120 žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy 

v Bernolákove od 01. 09. 2022 do 30. 06. 2023 v pracovných dňoch od 14:00 do 20:00. 

Jedná sa o priestory v zmysle prílohy č. 1 za sumu  stanovenú obecným zastupiteľstvom 

vo výške 143,18 €/mesiac , v súlade s VZN č. 8/2020 o zásadách hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Bernolákovo. 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) 

 

2.   Žiadosť o prenájom miestností v Kultúrnom dome 

      žiadateľ: ZUŠ Bernolákovo 

 

Do rozpravy sa prihlásila K. Koporcová 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    8    PROTI   0 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.    

 

Za: Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Michelík, Koporcová, Požár, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: Pipíšková 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 23/19/2022 

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 

Kultúrneho domu v Bernolákove z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom 

zabezpečenia priestorov pre vyučovanie 40 žiakov hudobného odboru Základnej 

umeleckej školy v Bernolákove od 01. 09. 2022 do 30. 06. 2023 v pracovných dňoch od 
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14:00 do 20:00. Jedná sa o priestory v zmysle prílohy č. 1, za sumu  stanovenú obecným 

zastupiteľstvom vo výške 140,76 €/mesiac , v súlade s VZN č. 8/2020 o zásadách 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bernolákovo. 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). 

 

 

3.   Žiadosť o odkúpenie pozemku, parc.č. 2744/64 ( 1 m² )    ---list vlastníctva č. 2125  

      žiadateľ: Jozef Stanko 

 

Do rozpravy sa prihlásil R. Hanic 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    9    PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.    

 

Za: Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Michelík, Koporcová, Požár, Pipíšková, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 24/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so zámerom predaja novovytvoreného 

pozemku parc. č. 2744/471, parcela registra “C”, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

o  výmere 45 m²,  k. ú. Bernolákovo, oddeleného od pozemku parc. č. 2744/64  predbežným 

geometrickým plánom č. 128/2020, vyhotoveným 10. 11. 2020 Ing. Marošom Kocmundom, p. 

Jozefovi Stankovi,  Nálepkova 28, 900 27  Bernolákovo. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. 

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

a nachádza sa na ňom časť žiadateľovej  nehnuteľnosti, čím spĺňa podmienku Čl. 10, bod 

2.b., c. a d. VZN č. 8/2020.  Kupujúci odkúpi pozemky za cenu stanovenú obecným 

zastupiteľstvom 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.  

 

4.   Žiadosť o prenájom miestností v dome služieb 

      žiadateľ: SZPBO 

 

Do rozpravy sa prihlásili: starosta obce, K. Koporcová, Ing. M. Brunel, Mgr. I. Pipíšková 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    1    PROTI   3 ZDRŽALI SA   5 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.    
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Za: Donáthová 

Proti: Hanic, Kancírová, Szöke 

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

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 25/19/2022 

a. Obecné zastupiteľstvo neberie na vedomie a neschvaľuje zámer prenájmu a schvaľuje 

spôsob prenájmu - dôvod hodný osobitného zreteľa. 

b. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhlasí s  prenájmom miestnosti 

jedálne v dome služieb p. Ružene Šmihlovej, Tajovského 19, 900 27  Bernolákovo za 

cenu 11€/ rok od mesiaca apríl 2022 každú druhú stredu v každom druhom mesiaci do 

konca roka. Jedná sa o dôvod hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného 

zreteľa spočíva v tom, že cieľom klubu je v zmysle osobitného zákona občianskym 

združením vyvíjajúcim činnosť na území Slovenskej republiky, združuje priamych 

účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu v rokoch 1939 až 1945, za 

obranu demokracie a sociálnu spravodlivosť a ostatných občanov SR, ktorí súhlasia s 

jeho poslaním, cieľmi, programovým zameraním zväzu a Stanovami SZPB,   čím spĺňa 

podmienky čl. 11, bod 11 a. a b. VZN č.8/2020 o zásadách  hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce. 

 

 

5.   Žiadosť o zrieknutie sa predkupného práva  

      žiadateľ: Alena Donáthová 

 

Do rozpravy sa prihlásila Mgr. I. Pipíšková 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    8    PROTI   1 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.    

 

Za: Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Michelík, Požár, Szöke 

Proti: Pipíšková 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 26/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo si po prerokovaní materiálu neuplatňuje predkupné právo ku pozemku 

parc. č. 2744/234, parc. reg. „c“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88 m², 

k. ú. Bernolákovo, ktoré vzniklo na základe kúpnej zmluvy 137/2021 podľa vkladu V-

7051/2021 zo dňa 09. 09. 2021 a súhlasí s predajom pozemku p. Veronike Donáthovej, 

Bernolákova 1832/13, 900 27  Bernolákovo, nar. 11. 07. 1997. Kupujúca zároveň preberá 

povinnosť predkupného práva v trvaní 5 rokov v prospech obce Bernolákovo. 
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6.   Žiadosť o prenájom časti pozemku, parc. č. 1844/2 ( 99,75 m²  

      žiadateľ: Ing. Richard Katunský 

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto. 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    0   PROTI   8 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.    

 

Za: 0 

Proti: Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Koporcová, Michelík, Požár, Szöke 

Zdržali sa: Pipíšková 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 27/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhlasí so zámerom prenájmu časti 

pozemku parc. č. 1844/2, parc. reg. „C“, druh pozemku orná pôda o výmere 99,75 m², k. ú. 

Bernolákovo za sumu  stanovenú v súlade s VZN č. 8/2020 o zásadách hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Bernolákovo. Ide o prípad nájmu hodného osobitného zreteľa 

podľa čl. 11 ods. 11 písm. c) (na iné verejnoprospešné účely). 

 

7.   Žiadosť o  prenájom časti pozemku pred KD 

      žiadateľ: Alza SK 

Do rozpravy sa prihlásila Mgr. I. Pipíšková 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    2   PROTI   7 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.    

 

Za: Hanic, Pipíšková 

Proti: Brunel, Donáthová, Kancírová, Koporcová, Michelík, Požár, Szöke 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

Starosta obce vyhlásil hlasovanie za zmätočné.  

 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    0   PROTI   9 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.    
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Za: 0 

Proti: Brunel, Donáthová, Kancírová, Koporcová, Michelík, Požár, Szöke, Hanic, Pipíšková 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 28/19/2022 

a. Obecné zastupiteľstvo neberie na vedomie a neschvaľuje zámer prenájmu a schvaľuje 

spôsob prenájmu - dôvod hodný osobitného zreteľa. 

b. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhlasí s prenájmom časti pozemku 

parc. č. 2747/12 o výmere 5 m² za sumu  stanovenú obecným zastupiteľstvom vo výške 

.................. €/mesiac + náklady na energie, v súlade s VZN č. 8/2020 o zásadách 

hospodárenia a nakladaní s majetkom obce Bernolákovo. Ide o prípad nájmu hodného 

osobitného zreteľa podľa čl. 11 ods. 11 písm. c) (na iné verejnoprospešné účely). 

 

8.   Ponuka na pozemok pre školu 

      žiadateľ: Jozef Bucsek 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. I. Pipíšková, starosta obce, Ing. M. Brunel 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    1   PROTI   5 ZDRŽALI SA   3 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.    

 

Za: Hanic 

Proti: Donáthová, Kancírová, Koporcová, Pipíšková, Požár 

Zdržali sa: Brunel, Michelík, Szöke 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 29/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhlasí so zámerom kúpy pozemku na 

školu v pripravovanej zóne IBV v k. ú. Bernolákovo - obytná zóna Bernolákovo Poľná ul. -

Bažantnica na pozemkoch parc. č. 1840/636, 1840/637, 2350/3, 2350/5 a 2357o výmere 2500 

m² v sume 1 €, zabezpečením terénnych prác bez materiálu na spevnené plochy ako parkovisko, 

chodníky či oplotenie ihriska za školou za 1 € a zaradením danej lokalita podľa návrhu 

žiadateľa Jozef Bucsek, Kazanská 44, 821 06  Bratislava do pripravovaných zmien a doplnkov 

územného plánu a neodporúča predložiť orgánu územného plánovania obce Bernolákovo 

kladne prerokovanú urbanistickú štúdiu s komplexným vyhodnotením stanovísk uplatnených 

v ich verejnom prerokovaní   vypracovanú prostredníctvo odborne spôsobilej osoby na 

obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a 

samosprávnymi krajmi. 
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9.   Žiadosť o prenájom, alebo predaj časti pozemku pri pekárni 

      žiadateľ: Retail box 

Materiál bol stiahnutý z rokovania obecného zastupiteľstva na žiadosť žiadateľa.  

 

10. Žiadosť o prebratie technickej infraštruktúry RZ1 II etapa 

      žiadateľ: JUDr. Ladislav Švantner 

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

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    7   PROTI   0 ZDRŽALI SA   2 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.    

 

Za: Brunel, Donáthová, Hanic, Knacírová, Michelík, Požár, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: Koporcová, Pipíšková 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 30/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s  prebratím technickej infraštruktúry 

Lokality RZ 1 (II etapa)do majetku obce za podmienky, že v čase prebratia je v súlade so 

všetkými platnými predpismi a normami. Jedná sa o: 

- SO 01 - komunikácie a spevnené plochy - chodník a cesta Hájna ulica 

- SO 02 - verejný vodovod 

- SO 03 - verejná splašková kanalizácia 

- SO 07 - verejné osvetlenie 

 

11. Žiadosť o odkúpenie pozemku, parc.č. 293/25 ( 32 m² )    ---list vlastníctva č. 2125 

      žiadateľ: Grgačová – Kollár 

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto.  

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    1   PROTI   4 ZDRŽALI SA   4 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.    

 

Za: Hanic 

Proti: Brunel, Donáthová, Požár, Szöke 

Zdržali sa: Kancírová, Koporcová, Michelík, Pipíšková 

Nehlasovali: 0 
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U z n e s e n i e  č. 31/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhlasí so zámerom predaja 

novovytvoreného pozemku parc. č. 293/25, parcela registra “C”, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o  výmere 32 m²,  k. ú. Bernolákovo, oddeleného od pozemku parc. č. 293/4  

geometrickým plánom č. 4/2011, vyhotoveným 10. 01. 2011 Ing. Michalom Ležákom Mgr. 

Ľubici Grgačovej , rod. Slovincovej, Pri  vinohradoch 91, 831 06  Bratislava a p. Dušanovi 

Kollárovi, rod. Kollárovi, trvale bytom Chladná 6, 831 06  Bratislava. Ide o prípad hodný 

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

malej výmery a priamo susedí s pozemkom žiadateľovej  nehnuteľnosti, čím spĺňa podmienku 

Čl. 10, bod 2.b., VZN č. 8/2020.  Kupujúci odkúpi pozemky za cenu stanovenú obecným 

zastupiteľstvom 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.  

 

12. Žiadosť o prebratie technickej infraštruktúry - VO Brečtanová 

      žiadateľ: Dolný Háj II 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto.  

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    9   PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.    

 

Za: Hanic, Brunel, Donáthová, Požár, Szöke, Kancírová, Koporcová, Michelík, Pipíšková 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 32/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s prebratím verejného osvetlenia na 

Brečtanovej ulici do majetku obce za podmienky, že v čase prebratia je v súlade so všetkými 

platnými predpismi a normami od spoločnosti Dolný Háj II, s. r. o.,  Rusovská cesta 15, 851 

01  Bratislava. Jedná sa o objekt s 24 ks svietidiel, skolaudovaných pod č. SÚ-2355-1213SPJS-

DaP. 

 

13. Žiadosť o parkovanie vo dvore  

      žiadateľ: Ingrid Mesíčková 

Do rozpravy sa prihlásila Mgr. I. Pipíšková  

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 
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Hlasovanie: ZA    0   PROTI   8 ZDRŽALI SA   1 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.    

 

Za: 0 

Proti: Hanic, Brunel, Donáthová, Požár, Szöke, Kancírová, Michelík, Pipíšková 

Zdržali sa: Koporcová 

Nehlasovali: 0 

 

U z n e s e n i e  č. 33/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhlasí s parkovaním osobného 

motorového vozidla p. Mesíčkovej vo dvore prenajatého sociálneho bytu na Mostovej ulici č. 

9. 

Poslankyňa K. Donáthová odišla z rokovacej sály.  

Bod č. 23 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

Elokované pracovisko, Hlavná 107, Bernolákovo ako súčasť Základnej 

umeleckej školy, Svätoplukova 38, Bernolákovo 

Materiál predniesla Ing. Barbara Hajachová, projektová manažérka 

 

Do rozpravy sa prihlásila Ing. M. Brunel 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    8    PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.    

 

Za: Brunel, Hanic, Kancírová, Michelík, Koporcová, Pipíšková, Požár, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0    

 

U z n e s e n i e  č. 34/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje návrh na zmenu v sieti škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, 

Hlavná 107, Bernolákovo, ako súčasť Základnej umeleckej školy, Svätoplukova 38, 

Bernolákovo, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bernolákovo, Hlavná 111, Bernolákovo, 

IČO 00304662, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.  

 

Bod č. 24 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

Elokované pracovisko, Viničná 2, Bernolákovo ako súčasť Základnej 

umeleckej školy, Svätoplukova 38, Bernolákovo 

Materiál predniesla Ing. Barbara Hajachová, projektová manažérka 
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Poslankyňa K. Donáthová prišla do rokovacej sály.  

Do rozpravy sa prihlásila Ing. M. Brunel 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    9    PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.    

 

Za: Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Michelík, Koporcová, Pipíšková, Požár, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0    

 

U z n e s e n i e  č. 35/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje návrh na zmenu v sieti škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, 

Viničná 2, Bernolákovo, ako súčasť Základnej umeleckej školy, Svätoplukova 38, 

Bernolákovo, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bernolákovo, Hlavná 111, Bernolákovo, 

IČO 00304662, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.  

Bod č. 25 Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra a schválenie úväzku 

hlavného kontrolóra obce pre ďalšie funkčné obdobie 

Materiál predniesol Juraj Vida, prednosta obecného úradu 

 

Do rozpravy sa prihlásili: R. Hanic, Ing. R. Požár, Mgr. I. Pipíšková, Ing. M. Brunel 

 

Poslanci dali návrh na doplnenie uznesenia a predkladateľ materiálu si návrh osvojil. 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    8    PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   1 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.    

 

Za: Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Michelík, Koporcová, Pipíšková, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: Požár  

 

U z n e s e n i e  č. 36/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu,  

a) vyhlasuje deň voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce na základe ustanovenia § 18a 

ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 28.6.2022 

počas zasadnutia obecného zastupiteľstva 



24 

 

b) určuje náležitosti prihlášky a prílohy k nej v rozsahu:  

- meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-mail) 

- štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného 

zaradenia 

- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípade ďalšie kópie 

dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilosti 

- údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu  

- písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely voľby hlavného kontrolóra 

obce 

c) určuje, že obálka s prihláškou v písomnej podobe bude doručená spolu s požadovanými 

dokladmi na adresu Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo s označením „Voľba 

hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 14.6.2022 do 15 hod., pričom určený 

dátum a čas je konečný bez ohľadu na spôsob doručenia 

d) určuje rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra vo výške 100 percent 

e) schvaľuje „Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Bernolákovo“  

f) schvaľuje znenie vyhlásenia voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce 

g) volebnú komisiu tvoria poslanci:  1. Mgr. Gabriel Szöke, predseda 

      2. Mgr. Lucia Kancírová, člen 

     3. Katarína Koporcová, člen 

 

Bod č. 26 Personálne zmeny v Komisii pre tvorbu nového územného plánu obce 

Materiál predniesol Bc. Miroslav Turenič, starosta obce 

 

Do rozpravy sa neprihlásil nikto.  

 

Poslanci dali návrh na doplnenie uznesenia a predkladateľ materiálu si návrh osvojil. 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    9    PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.    

 

Za: Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Michelík, Koporcová, Pipíšková, Požár, Szöke 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  
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U z n e s e n i e  č. 37/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu:  

a) berie na vedomie písomné vzdanie sa členstva Bc. Miroslava Tureniča v Komisii pre tvorbu 

nového územného plánu obce,  

b) volí Mgr. Michala Opáleného za zapisovateľa Komisie pre tvorbu nového územného plánu 

obce, 

c) berie na vedomie písomné vzdanie sa predsedníctva a členstva Ing. Michala Peleša 

v Komisii pre tvorbu nového územného plánu obce,  

d) berie na vedomie písomné vzdanie sa členstva v Komisii pre tvorbu nového územného plánu 

obce pána Mgr. Kristiána Babica,  

e) volí Mgr. Gabriela Szökeho za člena Komisie pre tvorbu nového územného plánu obce, 

f) volí Ing. Martinu Brunel za predsedníčku Komisie pre tvorbu nového územného plánu obce. 

 

Bod č. 27 Určenie platu starostovi obce 

Materiál predniesol Juraj Vida, prednosta obecného úradu 

 

Do rozpravy sa prihlásili: Mgr. I. Pipíšková 

 

Poslankyňa Mgr. I. Pipíšková podala v mene Komisie pre financie a rozpočet návrh na 

doplnenie uznesenia a predkladateľ materiálu si návrh osvojil. 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia a starosta obce dal o tomto návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: ZA    9    PROTI   0 ZDRŽALI SA   0 NEHLASOVALI   0 

 

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté.    

 

Za: Brunel, Donáthová, Hanic, Kancírová, Michelík, Koporcová, Pipíšková, Szöke, Požár 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Nehlasovali: 0  

 

U z n e s e n i e  č. 38/19/2022 

Obecné zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje plat starostu v súlade so zákonom 

č. 320/2018 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa § 3 a § 4  ods. 

1, zvýšeného v zmysle § 4 ods. 2 o 30 % s účinnosťou od 12.4.2022. 

Bod č. 28 Rôzne  

Radovan Hanic spomenul problematiku súvisiacu so situáciou na Ukrajine ako aj s umiestnením 

detí v školách a škôlkach.  
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Katarína Koporcová spomenula problematiku umiestnenia kontajnera na bioodpad na cintoríne, 

starosta obce vysvetlil dočasné umiestnenie kontajnera na cintoríne ako aj víziu umiestnenia do 

budúcnosti.   

Mgr. Iva Pipíšková apelovala, aby obec oficiálne informovala občanov o dostavbe základnej 

školy na Školskej ulici, o harmonograme prác. 

Katarína Koporcová nadviazala na tému dostavby základnej školy a položila otázku ohľadne 

ihriska na Školskej ulici. Starosta obce informoval, že uloženie prvkov na ihrisku sa 

preorganizuje.  

 

 

Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

                Bc. Miroslav Turenič, v.r. 

                                 starosta obce  

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

Mgr. Iva Pipíšková, v.r.            Juraj Vida, v.r. 

              prednosta obecného úradu  

    

    

Mgr. Lucia Kancírová, v.r. 


