
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce (ďalej len „komisia“) 

zo dňa 16.  2. 2023 o 16.30 hod. 

 

Prítomní: 

JUDr. Katarína Burešová                  

Ing. Martina Brunel                  

Ing. Michal Peleš                  

MUDr. Michaela Mulera  

Ing. Mária Frindrichová                

 

Ospravedlnení: 

Ing. Mgr. Pavel Budinský – dovolenka 

Mgr. Marianna Horáčková - PN 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba overovateľa zápisnice 

3. Kontrola plnenia prijatých uznesení a úloh 

4. Plán investícií obce Bernolákovo na rok 2023 

5. Žiadosť o poskytnutie obecného pozemku pre komunitnú záhradu (Žihadielko) 

6. Využitie priestorov a budov na Hornom dvore 

7. Rôzne 

8. Záver 

___________ 

 

1. Predsedníčka konštatuje, že komisia je uznášaniaschopná.  

Komisia po oboznámení sa s programom schválila program zasadnutia. 4/0/0 

 

2. Za overovateľku zápisnice bola zvolená MUDr. Michaela Mulera. 4/0/0 

 

3. Komisia konštatovala: 

• Zriadenie e-mailovej adresy pre účely komisie – úloha trvá (poverený p. Budinský) 

• Činnosť časopisu Bernolák – Ing. Brunel prisľúbila, že bod bude zaradený do programu 

školskej komisie – úloha trvá 

• Kvartálny plán opráv a rekonštrukcií bol predložený (ad 4), po jeho prerokovaní 

navrhujeme zverejnenie na webovom sídle obce – úloha trvá 

• Informácia k neoprávnenému využívaniu pozemku za poštou, podniknutá náprava – 

úloha trvá (poverený p. Budinský) 

 

4. Komisia odporúča s ohľadom na predložený materiál stiahnuť rozpočet obce z rokovania 

obecného zastupiteľstva a navrhuje jednotlivé plánované investície prediskutovať – 

predstaviť a zdôvodniť ich opodstatnenosť, stanoviť priority na porade berúc do úvahy aj 

investície, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom a doteraz sa uznesenia k nim 

neplnili. 

Zároveň komisia odporúča, aby plán investičných akcií na ďalší kalednárny rok bol 

predmetom rokovania na jesennom obecnom zastupiteľstve (september). 

5. Žiadosť o poskytnutie obecného pozemku pre komunitnú záhradu (Žihadielko) – komisia 

bola oboznámená, že žiadosť o NFP pre projekt „Revitalizácia verejných priestranstiev“, 



ktorý súvisí aj so zelenou plochou pri ihrisku Žihadielko, MIRRI SR ešte v minulom roku 

neschválilo. V súčasnosti majú o prenájom uvedeného priestranstva záujem 3 subjekty 

(obyvatelia na zriadenie komunitnej záhrady, spoločnosť Nackin, spoločnosť RealMag), 

a z týchto dôvodov komisia odporúča jednotlivé subjekty osloviť, aby prezentovali 

projekt/zámer revitalizácie a využitia tejto plochy. Na základe toho posúdi ich vhodnosť na 

danú lokalitu a najvhodnejší zámer odporučí realizovať (s možnosťou participácie obce). 

5/0/0 

 

6. Využitie priestorov a budov na Hornom dvore – komisia nesúhlasí s predloženým 

materiálom a odporúča tento bod stiahnuť z rokovania. Komisia navrhuje, aby nový, 

komplexný návrh využitia nehnuteľností vzišiel zo spoločného stretnutia poslancov OZ 

a zamestnancov OÚ. 5/0/0 

Komisia ďalej uviedla, že zákonnou prioritou je ZŠ, a preto odporúča využiť časť 

nehnuteľnosti aj na štartovacie byty pre učiteľov a priestory ZUŠ. Ing.  Peleš navrhuje ďalej 

priestory využiť za účelom zriadenia ordinácií/zdieľaných ambulancií a časť „majer - 

stajne“ odporúča v súčinnosti s KPÚ vyhlásiť za kultúrnu pamiatku. Komisia odporúča, aby 

nevysporiadané parcely + prístupový chodník boli odkúpené od aktuálnych vlastníkov. 

 

7. Rôzne 

Bez diskusie. 

 

8. Záver 

Ďalší termín zasadnutia je stanovený na 20. 4. 2023 o 16.30 hod. v zasadačke OÚ. 

 

 

V Bernolákove, 16. 2. 2023 

 

Predsedníčka komisie: JUDr. Katarína Burešová 

Zapisovateľ: JUDr. Katarína Burešová 

Overovateľ: MUDr. Michaela Mulera 

 

 


