
Zápisnica  
zo zasadnutia Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce  

(ďalej len "komisia") zo dňa 9. mája 2022 o 19:45 hod.  

 

Prítomní: 

 

JUDr. Katarína Burešová  

Ing. Martina Brunel  

Gabriel Szőke  

Erik Mihalský - zapisovateľ 

(prezenčná listina v prílohe)  

Program: 

 
1.    Otvorenie 

2.    Určenie overovateľa zápisnice – Gabriel Szoke 
3.    Schválenie programu 

4.    Interpelácie poslancov občanov. 

5.    Schválenie zámeru   na kúpu budov a pozemkov pre účely obce. 

6.    Zmluva o zriadení vecného bremena v rámci realizácie stavby „revitalizácia prestupného      
c dopravného terminálu v Bernolákove“ v styku Staničnej a Trnavskej ulici v obci cc      

cccBernolákovo. 

7.    Súhlas k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby „ Komunikácia Lekárenská 
8.    Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností. 

9.    Prelomenie pozastaveného uznesenia starostom. 

10. Rôzne 
11.Záver 

 

1. Predsedníčka konštatuje, že komisia je uznášaniaschopná. Komisia po  

oboznámení sa s programom jednohlasne schválila program zasadnutia. 

 

2. Za overovateľa dnešnej komisie bol jednohlasne zvolený p. Gabriel Szőke. 

3. Program bol jednohlasne schválený. 

4. Komisia berie na vedomie interpeláciu občana. 

5. Komisia odporúča súhlasiť so zámerom kúpy nehnuteľnosti v zmysle 

predloženého materiálu za účelom umiestnenia prevádzky, DHZ, priestorov pre 

OcÚ a na zriadenie bytov pre učiteľov. Pred schválením kúpy ale požaduje 

doložiť znalecký a statický posudok a mať doriešené - ukončené všetky vzťahy 

s tretími osobami. 

6. Komisia odporúča súhlasiť so zriadením vecného bremena v zmysle 

predloženého materiálu. 

7. Komisia odporúča pre neúplnosť a nezrozumiteľnosť materiálu bod stiahnuť 

z rokovania. 

8. Komisia odporúča súhlasiť so zriadením bezodplatného vecného bremena. 



v zmysle predloženého materiálu za podmienky, že pri zriadení nového vecného 

bremena bude staré vymazané. 

9. Komisia v bode A berie na vedomie predložený materiál a v bode B odporúča 

schváliť materiál v pôvodnom znení. 

10.  Rôzne 

       

 
- Komisia upozornila na zle nadstavenú svetelnú signalizáciu na križovatke Triblavina 

a vyzvala správu majetku obce na oslovenie správcu daného úseku na zjednanie nápravy. 

- Komisia upozornila na praskliny na cyklochodníku smer Nová dedinka a vyzvala správu 

majetku na odstránenie závady. 
- Komisia navrhla správe majetku zazelenať kruhové objazdy na Trnavskej a Dukelskej 

ulici. 

- Komisia dala správe majetku preveriť účel zameriavania pozemkov parc. č. 1056/56 
a 1056/57 

- Komisia požaduje od správy majetku vyjadrenie k výzve na Potočnej ulici. 

- Komisia oznámila správe majetku obce odloženie zhotovenia mozaiky na pódiu pred KD 

dôvodu posunu úloh žiakov ZUŠ počas pandémie. 
 

7.     Záver 
 
 

Predsedníčka komisie:   JUDr. Katarína Burešová, v. r.  
 Zapisovateľ:    Erik Mihalský.  

 Overovateľ:    Gabriel Szőke, v. r 

 

 

Prílohy: 

 

- Informácia o plánovanej výstavbe pumptrackovej dráhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informácia o plánovanej výstavbe pumptrackovej dráhy 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 


