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Zápisnica z 2. zasadnutia komisie zo dňa 26.01.2023  

Miesto konania: Zasadačka OcÚ Bernolákovo, Hlavná 111 

Začiatok zasadnutia komisie o 17:00 

 

Predseda komisie výstavby Ing. Martin Berčík privítal prítomných, otvoril zasadnutie komisie 

a konštatoval, že komisia je uznášania schopná. Prítomných členov s právom hlasovať: 

Minimálne kvórum na prijatie uznesenia: 3. 

Prítomní členovia komisie podľa prezenčnej listiny: Ing. Martin Berčík, Ing. Martina Brunel, 

Ing. Miroslav Michelík, JUDr. Ing. Michal Bartók, Radovan Hanic. 

Uznesenie č.1/2/2023 

Komisia schvaľuje program v nasledujúcom znení: 

1/ Úvod, voľba zapisovateľa a overovateľa 

2/ Finančná participácia obce – lokalita Nová lúka 

3/ Lekárenská + SKC - vysporiadanie pozemkov s obcou 

4/ Možnosti vybudovania novej základnej školy 

5/ Návrhy na členov komisie – aktivistov  

6/ Rôzne – lokalita Vršky 

 

ZA:3  PROTI:0  ZDRŽAL SA:0  

 

K bodu 1: 

Voľba overovateľa zápisnice 

Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý pán Radovan Hanic.  Bez pozmeňujúcich návrhov.  

 

Uznesenie č. 2/2/2023 

Komisia schvaľuje za overovateľa zápisnice Radovana Hanica 

ZA:3  PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
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K bodu 2: 

Členovia komisie boli oboznámený s materiálom ohľadne participácie obce- lokalita Nová 

Lúka ako i právnych náležitostiach ohľadne už uzavretej zmluve. 

Uznesenie č. 3/2/2023 

Komisia odporúča finančnú participáciu obce – lokalita Nová lúka, zároveň žiada štatutára 

obce aby uviedol už podpísanú zmluvu do právneho súladu. 

ZA: 3    PROTI:0  ZDRŽAL SA:0  

 

K bodu 3: 

Členovia komisie boli oboznámený s materiálom ohľadne možného majetkoprávneho riešenia 

lokality Lekárenská + SKC a následného vysporiadania pozemkov s obcou. 

Uznesenie č. 4/2/2023 

Komisia súhlasí s predložením majetkoprávnym usporiadaním  v Lokalite lekárenská a berie na 

vedomie možného majetkoprávneho riešenia lokality Lekárenská + SKC a následného 

vysporiadania pozemkov s obcou. Komisia odporúča uzavrieť zmluvu o memorande. 

Komisia odporúča OZ schváliť zámenu 

ZA:3  PROTI:0  ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 4: 

Členovia komisie boli oboznámený stavom v akom je príprava zo strany obce riešenia 

budovania a rozširovania kapacity základnej školy. Informáciu podal starosta obce. 

 

Uznesenie č. 5/2/2023 

Komisia berie predmetnú informáciu na vedomie. 

ZA:3  PROTI: 0 ZDRŽAL SA:0 

 

K bodu 5: 

Členovia komisie boli oboznámený došlými žiadosťami o členstvo v komisii.  
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Uznesenie č. 6/2/2023 

Komisia doporučuje na schválenie v OZ za nových členov – aktivistov tieto osoby : 

Ing. Pavol Lauro, Ing.. Ivan Jurča, Ing. arch. Tomáš Sabin, Dagmar Príkopska 

a zapisovateľku : Ing. Helenu Senkovú 

 

ZA:3  PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 6: 

Predseda komisie výstavby informoval členov komisie o doplnení programu na návrh Martiny 

Brunel,  ktorá došla na komisiu 18.10, z dôvodu súbežnej konanej inej komisie. Po príchode 

a oboznámení sa navrhovaných aktivistov komisie neoporučila za aktivistou 

Ing. arch. Tomáš Sabin a Dagmar Príkopsku a namiesto nich doporučuje  Ing. arch. Radomila 

Kachlíka. 

Ďalej informovala o problematika v lokalite Vrškov o nutnosti vybudovať vodozádržné 

opatrenia v časti Vŕšky (+ odtok dažď. vody), opraviť chodník, zahrnúť revitalizáciu tejto plochy 

do programu obce, zvážiť možnosť uchádzať sa o granty a do budúcnosti uvažovať nad 

spôsobom pripojenia sociálne slabších domácností ku kanalizácii v tejto časti. Zároveň 

požiadala o sfunkčnenie osvetlenia. 

Uznesenie č. 7/2/2023 

Komisia odporúča referátu správy majetku obce sa týmto podnetom zaoberať a v najbližšom 

možnom čase vykonať osobné stretnutie členov komisie s obyvateľmi v danej lokalite priamo 

na mieste a hľadať možnosti riešenia problému. 

 

ZA:4  PROTI:0 ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 

Zapísal Ing. Martin Berčík :................................................................ 

 

Za overovateľa Radovan Hanic :............................................... 

 

V Bernolákove, dňa 26.01.2023 o 19.00 hod. 


