OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolá kovo

Katarína Koporcová

Vaša značka/list

Naša značka

Vybavuje
Bc. Miroslav Turenič

Bernolákovo
9.5. 2022

Vec: Odpoveď na interpeláciu poslankyne Kataríny Koporcovej

Na starostu obce ste sa dňa 12.4.2022 obrátili s nasledovnými interpeláciami:
Žiadam starostu o predloženie dokumentácie ohľadne vybudovania nového cintorína
a predpokladaný rok spustenia jeho prevádzky.
K Vašim interpelácii uvádzam nasledovné:
Okrem územného plánu nejestvuje žiaden strategický dokument, ktorý by definoval využitie
pozemku na cintorín.

S pozdravom
Bc. Miroslav Turenič, v.r.
starosta obce

Telefón: 02/40 200 617

www.bernolakovo.sk

email: turenic@bernolakovo.sk

OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Poslanecký zbor
obce Bernolákovo
Vaša značka/list

Naša značka

Vybavuje
Bc. Miroslav Turenič

Bernolákovo
9.5. 2022

Vec: Odpoveď na interpeláciu poslankyne Kataríny Koporcovej – e-mailom

Na starostu obce ste sa dňa 12.4.2022 obrátili s nasledovnými interpeláciami:
Nečinnosť vo veci rekonštrukcie a umiestnenia nových cvičebných modulov na ihrisku
Družstevná ul.
Po mojej kontrole ihriska som zistila, že ihrisko je neudržiavané. Vo veci opravy oplotenia
a terajšieho vybavenia sa nekoná a sľúbené športové moduly typu workout neboli stále
osadené. V rozpočte boli na tento účel vyčlenené finančné prostriedky. Prečo sa vo veci
nekoná a k akému predpokladanému termínu dôjde k realizácii?
K Vašim interpelácii uvádzam nasledovné:
Po kontrole ihriska na Družstevnej ulici, pokosení plochy ihriska a zhodnotení súčasného
stavu sa oddelenie správy majetku rozhodlo dané ihrisko vybudovať nanovo.
Z dôvodu, že cena presahuje 15 000 eur, obec vyžiadala niekoľko cenových ponúk, aby
dodržala hospodárenie s verejnými prostriedkami.
V prílohe sa nachádza cenová ponuka prvej firmy, na ďalšie cenové ponuky obec čaká.

S pozdravom
Bc. Miroslav Turenič, v.r.
starosta obce

Telefón: 02/40 200 617

www.bernolakovo.sk

email: turenic@bernolakovo.sk
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Objednávateľ:
Obec Bernolákovo
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

/

Vybavuje/tel.

Pezinku dňa

Daniel Baňas
0904 393 716

29. Apríl 2022

VEC
Cenová ponuka
ďakujeme za Váš záujem o naše produkty a služby.
Na základe Vašej požiadavky Vám predkladáme cenovú ponuku na požadované zariadenia.

Štrukturovaný rozpočet

Pol.č.

Druh tovaru/služby

Mn

Jed.

Akciová cena
bez DPH za kus

Akciová cena
bez DPH spolu

Akciová cena s
DPH spolu

1.

Kovová hracia zostava 2095

1

ks

6 970,00 EUR

6 970,00 EUR

8 364,00 EUR

2.

Montáž a kotvenie vrátane výkopových prác a
betónovej zmesi - hracia zostava 2095

1

ks

1 357,50 EUR

1 357,50 EUR

1 629,00 EUR

3.

Kovová závesná hojdačka 2 klasické a 2
bezpečnostné hojdačky

1

ks

2 249,17 EUR

2 249,17 EUR

2 699,00 EUR

4.

Montáž a kotvenie vrátane výkopových prác a
betónovej zmesi - Závesná štvorhojdačka

1

ks

560,00 EUR

560,00 EUR

672,00 EUR

5.

Outddor fitness zariadenia 4 v 1 (Bežec, Sed ľah,
Rebriny, Pastrener)

1

ks

4 064,17 EUR

4 064,17 EUR

4 877,00 EUR

6.

Montáž a kotvenie vrátane výkopových prác a
betónovej zmesi - Outdoor fitness

1

ks

601,67 EUR

601,67 EUR

722,00 EUR

7.

Dovoz materiálu a montážneho personálu

1

ks

250,00 EUR

250,00 EUR

300,00 EUR

Cena bez DPH spolu k úhrade :

16 052,50 EUR

DPH

3 210,50 EUR

Cena celkom s DPH k úhrade:

19 263,00 EUR
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Platobné a dodacie podmienky:

o
o
o

o
o
o
o
o

dodacia lehota je cca 10-12 týždňov.
doba realizácie 2-3 dni
zákazka sa realizuje na základe písomnej objednávky (pečiatka a podpis objednávateľa.), Zálohovej platby 50%
ceny objednávky. Zvyšok je možné uhradiť prevodom po dodaní so splatnosťou 14 dní.( neplatí pre subjekty,
ktorých zriaďovateľom sú obce a mestá ) V prípade dodania bez montáže a kotvenia je potrebné uhradiť aj
doplatok vo výške zvyšných 50% pre dodaním, resp. odoslaním tovaru.
Vlastnícke právo k predmetu objednávky prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po úhrade celej dlžnej
sumy. Do úhrady celej dlžnej sumy je predmet objednávky vlastníctvom zhotoviteľa.
ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi
úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.
ostatné zmluvné podmienky sa riadia podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka
objednávku zhotoviteľ zadáva do výroby až po jej písomnom (emailovom) prijatí a potvrdení objednávateľovi
zaslaním záväznej objednávky objednávateľ zároveň súhlasí s platobnými a dodacími podmienkami zhotoviteľa.

Záručné podmienky:
Záručná doba:
Drevené hracie prvky:
Hracie prvky z galvanizovanej ocele:
Hracie prvky z nerezovej ocele:
Outdoor fitness zariadenia:

36 mesiacov
36 mesiacov
10 rokov
24 mesiacov

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi
prirodzeného prostrediu tovaru,
zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými
normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Všeobecné dodacie podmienky:
o

o

Hracie prvky uvedené v cenovej ponuke sú certifikované podľa EN 1176 pre detské ihriská určené na verejné
použitie. Pri odovzdaní hracích prvkov zhotoviteľ objednávateľovi odovzdá jednotlivé certifikáty, dokumentáciu
k údržbe a identifikačné štítky k hracím prvkom. Zástupca zhotoviteľa objednávateľovi poskytne tiež úvodné
školenie vo veci údržby hracích prvkov. Pre platnosť príslušných certifikátov je zo strany objednávateľa
potrebné, aby na hracích prvkoch nevykonával žiadne zmeny a úpravy a tiež, aby boli zachované kritické výšky
pádu hracích prvkov napr. dosypaním zeminy či úpravou a udržiavaním dopadových plôch.
V prípade dodania hracích prvkov bez montáže zo strany zhotoviteľa je objednávateľ povinný zabezpečiť si
montáž na vlastné náklady a zodpovednosť a hracie prvky zmontovať a osadiť presne v zmysle priloženého
montážneho manuálu.
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o

o
o

o

o
o
o

o
o

o
o
o
o
o

Outdoor fitness zariadenia v našej ponuku sú certifikované podľa EN 957 a sú vhodné na použitie na verejných
priestranstvách. Nie sú však vhodné na umiestnenie na detskom ihrisku. Jedná sa o zariadenia určené pre osoby
staršie ako 14 rokov. To isté platí aj pre Workout prvky v našej ponuke certifikované podľa EN 116630.
objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi na stavenisku prístup k el. energii a k vode
objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby realizácie diela prístup nákladnou prepravou (prejazd min. 3m
šírky a 2,5m výšky) až na miesto realizácie diela resp. maximálne 5m od miesta inštalácie prvkov. V prípade
dlhšej vzdialenosti si objednávateľ zabezpečí presun materiálu alebo mu tento presun bude doúčtovaný.
objednávateľ zabezpečí stavenisko počas doby realizácie voči poškodeniu a odcudzeniu už osadených hracích
prvkov. To znamená, že objednávateľ počas doby realizácie diela zabezpečí zamedzenie prístupu nepovolaným
osobám na stavenisko.
objednávateľ je povinný zabezpečiť dostatok priestoru k osadeniu hracích prvkov (bezpečnostné zóny) podľa
podkladov uvedených v cenovej ponuke
objednávateľ a zhotoviteľ sú povinný ešte pred začatím osádzania hracích prvkov spísať záznam
o ich konkrétnom umiestnení a spôsobe osadenia v rámci daného priestoru.
v prípade, že objednávateľ nepripraví stavenisko v dohodnutom termíne (dodacia lehota uvedená v ponuke) alebo
si tovar v prípade dodania bez montáže a kotvenia odmieta prevziať v dohodnutom termíne, je zhotoviteľ
oprávnený objednávateľovi účtovať skladné vo výške 60 eur s DPH/ 1 deň.
objednávateľ zabezpečí rovný podklad pre osadenie jednotlivých hracích prvkov. Maximálna tolerancia výškovej
nerovnosti je 5cm. Pri väčšom prevýšení je pre platnosť certifikátu nutné terén dorovnať.
v prípade atypického podkladu na osadenie hracích prvkov s nutnosťou kotvenia do zeme si výkopové práce
zabezpečí objednávateľ vo vlastnej réžii na základe presných inštrukcii zo strany dodávateľa. Za atypické
podložie sa považuje podložie tvorené prevažne z kameňov, koreňov stromov, stavebnej sute, pozostatkov
betónových alebo iných pevných základov a podobne.
v prípade nepriaznivých klimatických podmienok ako je súvislý celodenný dážď, sneženie alebo teploty pod
bodom mrazu si obe zmluvné strany dohodnú nový termín nástupu na stavenisko
odvoz odpadu ( materiál z výkopových prác, staršie demontované hracie prvky a pod.) nie je súčasťou uvedených
cien. Odvoz odpadu si zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady.
Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné poškodenie inžinierskych sietí pokiaľ mu objednávateľ nepredloží riadnu
dokumentáciu o ich rozmiestnení, resp. pokiaľ nebudú tieto v zhode v predloženou dokumentáciou.
vlastnícke právo k predmetu objednávky prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po úhrade celej dlžnej
sumy. Do úhrady celej dlžnej sumy je predmet objednávky vlastníctvom zhotoviteľa.
dopadová plocha pod hracie prvky nie je predmetom dodávky zhotoviteľa pokiaľ nie je v cenovej ponuke uvedená
položka ohľadom realizácie dopadovej plochy

Poznámka:
V prípade nutnosti vykonania obhliadky pred začiatkom stavených prác, je potrebné objednať si ju samostatne. Za
obhliadku je dodávateľ oprávnený účtovať kilometrovné vo výške 0,42EUR s DPH/ km. Kilometrovné sa počíta z mesta
Trenčín pre oba smery na miesto obhliadky určené objednávateľom. Vykonanie obhliadky pred nástupom na stavenisko
odporúčame hlavne v prípadoch, ak sa jedná o dodávku väčšieho množstva hracích prvkov, prác väčšieho rozsahu, atypický
terén či atypický priestor pre osadenie hracích prvkov.
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Miesto dodania: Mesto/Obec Bernolákovo
Platnosť ponuky do:

31. december.2022

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a ostávame s pozdravom

-----------------------------------------------------------------

Daniel Baňas
Obchodný manažér
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OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolá kovo

Váž. p. poslankyňa
Katarína Koporcová

Vaša značka/list

Naša značka

Vybavuje
Bc. Miroslav Turenič

Bernolákovo
29.4.2022

Vec: Odpoveď na interpeláciu

Na starostu obce ste sa dňa 12.4.2022 obrátili s interpeláciou, v ktorej žiadate predloženie
koncepcií rozvoja Základnej školy, Komenského 3, Bernolákovo od uchádzačov na post
riaditeľa Základnej školy, Komenského 3, Bernolákovo.

K Vašej interpelácii uvádzam nasledovné:
K tejto odpovedi prikladám kópiu koncepcie rozvoja Základnej školy, Komenského 3,
Bernolákovo, víťaznej uchádzačky výberového konania na funkciu riaditeľa základnej školy,
Mgr. Adriany Moldovej.
Koncepciu neúspešného kandidáta na funkciu riaditeľa Základnej školy, Komenského 3,
Bernolákovo Vám nemôžeme predložiť z dôvodu neudelenia informovaného súhlasu
kandidáta a z dôvodu, že koncepcia je jeho duševným vlastníctvom v zmysle ustanovení
Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
S pozdravom

Bc. Miroslav Turenič, v.r.
starosta obce
Príloha:
- Koncepcia rozvoja Základnej školy Komenského 3, Bernolákovo (Mgr. Adriana
Moldová)

Telefón: 02/40 200 617

www.bernolakovo.sk

email: turenic@bernolakovo.sk

OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolá kovo

Poslanecký zbor
obce Bernolákovo
Vaša značka/list

Naša značka

Vybavuje
Bc. Miroslav Turenič

Bernolákovo
9.5. 2022

Vec: Odpoveď na interpeláciu poslankyne Mgr. Ivy Pipíškovej

Na starostu obce ste sa dňa 12.4.2022 obrátili s nasledovnými interpeláciami:
Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb a jeho tvorba v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách
Komisia pre komunitné plánovanie a bytovú politiku opakovane požaduje, aby spracovateľ
nového KP rozvoja sociálnych služieb spolupracoval s našou komisiou. Jeho návrh nebol
spracovaný v súlade so zákonom o sociálnych službách, tento nebol spracovaný ani so
subjektami, ktoré v obci poskytujú soc. služby.
K Vašim interpeláciám uvádzam nasledovné:
V apríli bola k téme zaslaná správa prostredníctvom e-mailu poslaneckému zboru, ktorá,
okrem návrhu ďalšieho postupu, obsahovala aj kontakt na spracovateľa pre ďalšie
konzultácie.

S pozdravom
Bc. Miroslav Turenič, v.r.
starosta obce

Telefón: 02/40 200 617

www.bernolakovo.sk

email: turenic@bernolakovo.sk

OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolá kovo

Poslanecký zbor
obce Bernolákovo
Vaša značka/list

Naša značka

Vybavuje
Bc. Miroslav Turenič

Bernolákovo
9.5. 2022

Vec: Odpoveď na interpeláciu poslankyne Mgr. Ivy Pipíškovej

Na starostu obce ste sa dňa 12.4.2022 obrátili s nasledovnými interpeláciami:
PHSR, akčné plány
- Ich zverejnenie a aktualizácia na web stránke obce
- Súlad s BSK
Upozorňujem na fakt, že obec nemá aktualizované a teda ani úplné informácie týkajúce sa
PHSR obce. Týka sa to aj schválených akčných plánov (v zmysle uznesení OZ). Požadujem
zabezpečiť správne a úplné informácie pre občanov.
K Vašim interpeláciám uvádzam nasledovné:
V súčasnosti pracujeme na vyhodnotení PHSR ako aj na ročnom vyhodnotení pre BSK a pre
potreby obce.

S pozdravom
Bc. Miroslav Turenič, v.r.
starosta obce

Telefón: 02/40 200 617

www.bernolakovo.sk

email: turenic@bernolakovo.sk

OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolá kovo

Poslanecký zbor
obce Bernolákovo
Vaša značka/list

Naša značka

Vybavuje
Bc. Miroslav Turenič

Bernolákovo
9.5. 2022

Vec: Odpoveď na interpeláciu poslankyne JUDr. Kataríny Burešovej
Na starostu obce ste sa dňa 12.4.2022 obrátili s nasledovnými interpeláciami:
1. ku koncu volebné obdobia je stále neaktualizovaná web stránka v časti členov komisií OZ
2. prosím o link na zverejnenú zmluvu s audítorom a v akej výške a na aké obdobie bola
uzatvorená
3. kedy je plánovaná kolaudácia a odovzdanie terminálu, obyvatelia na soc. sieťach
upozorňujú na stĺp verejného osvetlenia, kt. je v páse pre nevidiacich (prosím, aby ste vzali
túto skutočnosť do úvahy)
K Vašim interpeláciám uvádzam nasledovné:
1. Webová stránka obce Bernolákovo bola aktualizovaná 25.4.2022 v časti členov komisií
obecného zastupiteľstva.
2. Link na zverejnenú zmluvu s audítorom: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6376170/,
uzatvorená vo výške 2200,- EUR bez DPH na dobu určitú do ukončenia predmetu zmluvy.
3. Kolaudácia je plánovaná na po dokončení všetkých stavebných prác približne na prelome
mája a júna 2022.
Čo sa týka stĺpu verejného osvetlenia v mieste „pásu pre nevidiacich“, uvádzame vyjadrenie
Ing. arch. Pavla Korčeka z Oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorému bola zaslaná aj fotodokumentácia
konkrétneho miesta:
„Dobrý deň,
v tomto prípade to nie je problém. Jedná sa o varovný pás, ktorý má bezpečnostnú funkciu
(aby sa človek nepriblížil k okraju nástupišťa) a nie vodiacu funkciu. Človek so zrakovým
postihnutím by sa mal pohybovať po strane, kde sa nachádza múr. A pokiaľ bude čakať na
spoj mal by zastať na mieste signálneho pásu (ten širší, kolmý na varovný pás).
S pozdravom
Ing. arch. Pavol Korček
Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“
S pozdravom
Bc. Miroslav Turenič, v.r.
starosta obce
Telefón: 02/40 200 617

www.bernolakovo.sk

email: turenic@bernolakovo.sk

OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolá kovo

Poslanecký zbor
obce Bernolákovo
Vaša značka/list

Naša značka

Vybavuje
Bc. Miroslav Turenič

Bernolákovo
9.5. 2022

Vec: Odpoveď na interpelácie poslankyne Kataríny Koporcovej – e-mailom
Na starostu obce ste sa dňa 12.4.2022 obrátili s nasledovnými interpeláciami:
Aké je využitie priestorov Domu služieb. Sú využité všetky priestory? Kto a kedy rozhodol
o zriadení bytu na poschodí Domu služieb? Kto dal súhlas na užívanie tohto bytu? Je k bytu
nájomná zmluva, kto ju schválil a od ktorého dátumu?
K Vašim interpeláciám uvádzam nasledovné:
Priestory domu služieb sú k 20.4.2022 využívané na nasledovné účely:
Suterén:
priestory pre Obecnú políciu Bernolákovo
Prízemie:
kancelária – pre referát sociálnych vecí OcÚ Bernolákovo (pani Jajcajová)
Výdajňa stravy – pre výdaj stravy dôchodcom
Jedáleň s príslušenstvom (chodba+WC) – prenajaté v súčasnosti:
1. OZ Klub dôchodcov - výborové schôdze – raz do mesiaca
- klubové dni – každý štvrtok od 14.00-18.00 hod
- Čeklísanky – každá streda od 16:30-18.00 hod
2. Organizácia zdravotne postihnutých Nádej – výborové schôdze, každý druhý utorok
v mesiaci, od 16:00-19:00 hod
3. Kristián Hanic – prevádzkovanie autoškoly (kancelária p.Jajcajovej + jedáleň
s príslušenstvom). Zmluva na krátkodobý nájom p.Hanicovi na 8 dní v mesiaci (pondelok,
piatok) končí 23.4.2022. Od 24.4.2022 má pán Hanic uzatvorenú zmluvu na nájom nebyt.
priestorov na dobu neurčitú na 12 dní v mesiaci (pondelok, streda, piatok tak, aby nenarúšal
doby nájmu ostatným nájomcom)
I.posch.:
4. Gyn-Sen – gynekologická ambulancia
5. byt - Pavel Budinský
Jeden zo zamestnancov obce sa ocitol v zložitej životnej situácii a pre citlivosť povahy tejto
situácie nepovažujem za vhodné špecifikovať podrobnosti v tejto odpovedi. Som názoru, že
ako členka Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku sa často stretávate
s prípadmi, kedy je nutné človeku podať rýchlo pomocnú ruku a pevne verím, že by ste v tejto
konkrétnej situácii nerozmýšľali inak. Považujem za dôležité upozorniť na fakt, že toto
riešenie je dočasné.
S pozdravom
Bc. Miroslav Turenič, v.r.
starosta obce
Telefón: 02/40 200 617

www.bernolakovo.sk

email: turenic@bernolakovo.sk

OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolá kovo

RNDr. Peter Gajdošík
Juraj Bojkovský

Vaša značka/list

Naša značka

Vybavuje
Bc. Miroslav Turenič

Bernolákovo
9.5. 2022

Vec: Odpoveď na interpeláciu

Na predsedníčku Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce a oddelenie správy
majetku ste sa dňa 12.4.2022 obrátili s nasledovnou interpeláciou:
Je zámer vybudovania pumptruckovej dráhy v intraviláne, resp. extraviláne obce
Bernolákovo, určené nielen pre deti, mládež, ale aj širokú verejnosť?
Keďže interpelovať môžete len starostu obce alebo poslanca obecného zastupiteľstva a nie
obecný úrad alebo jeho organizačnú zložku, posielam Vám ako starosta obce nasledovné
stanovisko k Vašej interpelácii:
Obec plánuje výstavbu pumptrackovej dráhy v obci Bernolákovo, správa majetku hľadá
vhodný pozemok na jeho vybudovanie. Do úvahy prichádzajú pozemky parc. č. 759/6
o výmere 143m2 a 789/1 o výmere 398m2. Prístup k pozemkom by mal byť cez
novovytvorenú lávku z osobného vagóna na pilieroch, vedúci od ihriska na topoľovom rade.
Povolenie na premostenie od povodia Malý Dunaj už je vybavené, na ostatných krokoch sa
zatiaľ pracuje.

S pozdravom

Bc. Miroslav Turenič, v.r.
starosta obce

Telefón: 02/40 200 617

www.bernolakovo.sk

email: turenic@bernolakovo.sk

OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Adam Šipoš

Vaša značka/list

Naša značka

Vybavuje
Bc. Miroslav Turenič

Bernolákovo
9.5. 2022

Vec: Odpoveď na interpeláciu občana – e-mailom

Na starostu obce ste sa dňa 12.4.2022 obrátili s nasledovnými interpeláciami:
Žiadam o odstránenie kontajnerov na bioodpad z priestoru obecného cintorína z dôvodu
pietnej úcty voči predkom.
K Vašim interpelácii uvádzam nasledovné:
Obec si plne uvedomuje, že vybrané miesto na umiestnenie kontajnerov na bio odpad nie je
štandardné. Keďže sa obec ocitla v patovej situácii a práve v jarnom období ostala bez
možnosti odvozu bio odpadu do kompostárne, siahla po tomto neštandardnom riešení pre
svojich obyvateľov. Ide len o dočasné riešenie. Obec Bernolákovo v súčasnosti čaká na
vyjadrenie z Okresného úradu Senec, ktoré sa týka premiestnenia zberných kontajnerov na
tento druh odpadu na vhodnejšie miesto.

S pozdravom
Bc. Miroslav Turenič, v.r.
starosta obce

Telefón: 02/40 200 617

www.bernolakovo.sk

email: turenic@bernolakovo.sk

OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Adam Šipoš

Vaša značka/list

Naša značka

Vybavuje
Bc. Miroslav Turenič

Bernolákovo
9.5. 2022

Vec: Odpoveď na interpeláciu občana – e-mailom

Na starostu obce ste sa dňa 12.4.2022 obrátili s nasledovnými interpeláciami:
Dôvod uloženia asfaltového odpadu medzi predajňou Lidl a prevádzkou záhradných potrieb
na Dukelskej ulici
Kto rozhodol o znehodnotení kvality pôdy vysypaním asfaltového odpadu
K Vašim interpelácii uvádzam nasledovné:
Po kontrole ihriska na Družstevnej ulici, pokosení plochy ihriska a zhodnotení súčasného
stavu sa oddelenie správy majetku rozhodlo dané ihrisko vybudovať nanovo.
Z dôvodu, že cena presahuje 15 000 eur, obec vyžiadala niekoľko cenových ponúk, aby
dodržala hospodárenie s verejnými prostriedkami.
V prílohe sa nachádza cenová ponuka prvej firmy, na ďalšie cenové ponuky obec čaká.

S pozdravom
Bc. Miroslav Turenič, v.r.
starosta obce

Telefón: 02/40 200 617

www.bernolakovo.sk

email: turenic@bernolakovo.sk

OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Adam Šipoš

Vaša značka/list

Naša značka

Vybavuje
Bc. Miroslav Turenič

Bernolákovo
9.5.2022

Vec: Odpoveď na interpeláciu občana – autokorekcia
Po zistení, že Vám bola chybou informačného systému poslaná nesprávna odpoveď k Vašej
interpelácii, dovoľujeme si zaslať pôvodnú a správnu odpoveď.
Na starostu obce ste sa dňa 12.4.2022 obrátili s nasledovnými interpeláciami:
Dôvod uloženia asfaltového odpadu medzi predajňou Lidl a prevádzkou záhradných potrieb
na Dukelskej ulici
Kto rozhodol o znehodnotení kvality pôdy vysypaním asfaltového odpadu
K Vašim interpelácii uvádzam nasledovné:
O umiestnení asfaltovej zmesi rozhodlo vedenie obce spolu s oddelením správy majetku.
Asfaltová zmes je len dočasným riešením, konkrétne do budúceho roka, kedy obec na
predmetnom mieste plánuje vytvorenie a dopojenie chodníka od predajne Lidl po predajňu so
záhradkárskymi potrebami.

S pozdravom
Bc. Miroslav Turenič, v.r.
starosta obce

Telefón: 02/40 200 617

www.bernolakovo.sk

email: turenic@bernolakovo.sk

