Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice
dňa 30. januára 2012 o 17,30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu,
nám. sv. Michala 36110A.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny
7 poslancov z celkového počtu 9 = 77,77 %
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné

K bodu 11
Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Jaslovské Bohunice otvorila a prítomných
privítala starostka obce Božena Krajčovičová. Materiály na rokovanie zastupiteľstva podľa
návrhu programu v pozvánke boli predložené poslancom v písomnej forme.
Za overovateľov boli menovaní poslanci:
Za zapisovateľku bola menovaná:

Ing. Ľuboš Bokor
Ing. Pavol Miklošovič
Božena Hideghétiová

Starostka Božena Krajčovičová oboznámila prítomných s bodmi rokovania zastupiteľstva.
Poslanec Ing. Peter Kučera mal pripomienky k nutnosti prerokovávať bod 11. Bolo mu
k bodu podané vysvetlenie, prečo je zaradený do programu. Po vysvetlení netrval na stiahnutí
bodu programu. K programu už neboli žiadne pripomienky ani doplnenia. Starostka Božena
Krajčovičová dala hlasovať o programe:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesenia
Interpelácie
Správa kontrolóra
Stanovisko k správe z kontroly hospodárenia obce v oblasti bežných výdavkov za rok 2010
vykonanej 9.3.2011
6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jasl. Bohunice na roky 2012 -2018
7. Správy audítora
8. Rozpočtové opatrenia Č. 38-4212011
9. Prenájom nebytových priestorov v areáli Mlyn a Amfik bar Jaslovské Bohunice
10. Verejné obstarávanie - výmena okien
11. Stanovisko OZ k neautorizovanému výtlačku "Jaslovské Bohunice bez cenzúry"
12. Rôzne
Hlasovanie poslancov:
za:
6
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Pavol Miklošovič,
Ľuboš Remenár, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: 1
(Ing. Peter Kučera)
Program zasadnutia zastupiteľstva bol schválený.

Mgr.

K bodu 2/
Kontrola plnenia uznesení
Poslanec Ing. Jozef Čápka - nie je splnené uzn. č.138, nebolo poslancom predložená správa
z finančnej kontroly.
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I Uznesenie VI/I8S I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
7
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol
Miklošovič, Mgr. Ľuboš Remenár, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef
Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
K bodu č. 3
Interpelácie
1. Poslanec Ing. Jozef Zachar - mal dotaz k vrakom na Sídlisku, či boli odtiahnuté,
Ing. Milan Fitoš - bola poslaná písomná výzva, jeden vrak bol odstránený.
2. Poslanec Ing. Jozef Zachar - bola zverejnená výzva na predaj majetku - kuchyne, koľko
bolo záujemcov,
starostka Božena Krajčovičová - prišli dve ponuky, ktoré ale boli nižšie ako bola
znalcom určená hodnota majetku. Zatiaľ ale Regatel pokračuje po dohode s Jednotou
Trnava, ktorá tam v priebehu pol roka začne s budovaním predajne potravín. Zatiaľ
k tomu spracovávajú projektovú dokumentáciu. Na túto dobu aj znížili nájom z 500 na
300€.
poslanec Ing. Pavol Miklošovič - mal dotaz, či Regatel vyrába aspoň taký zisk, aby
pokryl aj tie znížené náklady,
starostka Božena Krajčovičová - Hospodárenie spoločnosti bude známe po predložení
ročnej hospodárskej uzávierky,
poslanec Ing. Pavol Miklošovič - toto sa už dá približne určiť aj teraz, vedia koľko majú
približne obedov, aj aké sú náklady,
poslanci Ing. Jozef Zachar, Mgr. Ľuboš Remenár - čo bude potom so stravovaním
dôchodcov,
starostka Božena Krajčovičová - je prísľub od PD, že nebude problém variť aj pre
dôchodcov, ktorí sa stravujú v Regateli,
poslanec Ing. Jozef Zachar - aký to bude mať dopad na cenu obedu,
starostka Božena Krajčovičová - teraz je cena obedu 3,5 €, na družstve by bola 3 €,
poslanec Ing. Jozef Zachar - či uvažuje Jednota s veľkoplošnou predajňou, alebo to
zostane len v pôvodnej veľkosti
starostka Božena Krajčovičová - mali by sa rozširovať skladové priestory,
poslanec Ing. Štefan Schmidt - u Regatelu bol zámer utlmiť a ukončiť prevádzku
reštaurácie, aby táto potom plynule prešla na ďalšieho nájomcu. Pokiaľ sa záujemca
nenašiel, je potrebné ukončiť stratovú činnosť a priestory odovzdať.
poslanec Ing. Pavol Miklošovič - je obdobie, keď prevádzka potrebuje enormné
náklady na energie,
poslanec Ing. Peter Kučera - na poslednom zastupiteľstve bolo povedané, že sa bude
jednať aj s inými subjektmi ohľadne predajne potravín,
starostka Božena Krajčovičová - bol zverejnený zámer prenajať prízemnú časť budovy
v hospodárskom pavilóne na zdravotnom stredisku, kde sú už teraz malé potraviny.
Neprihlásil sa žiadny záujemca, a nakoľko COOP Jednota prejavila záujem otvoriť
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predajňu potravín vo svojich priestoroch s inými subjektmi sa nerokovalo,
poslanec Ing. Jozef Zachar - treba prevádzku skončiť, ako je to najrýchlejšie možné
s ohľadom na zamestnancov, ktorým je treba dať výpovede.

I Uznesenie

VII186 I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice ukladá ukončiť prevádzku Reštaurácie na
námestí sv. Michala, ktorú prevádzkuje spoločnosť
Regatel s.r.o. Jaslovské Bohunice
k 29.2.2012 s tým, že zariadenie kuchyne bude premiestnené do objektu Amfik baru a nový
nájomca bude platiť nájomné za kuchyňu a iný inventár, ktorý bude využívať.
Hlasovanie poslancov: Prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
7
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol
Miklošovič, Mgr. Ľuboš Remenár, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef
Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

3. Poslanec Ing. Jozef Zachar - ako dopadol prieskum záujmu o horúcovod na Panských
dieloch,
starostka Božena Krajčovičová - vyhodnotila prieskum a oboznámila prítomných aj
s vyrokovanými cenami tepla aj s rokovaním so zástupcami SE a.s. k odkúpeniu
horúcovodu do m~etku obce,
poslanec Ing. Jozef Cápka - mal sa zistiť záväzný záujem,
starostka Božena Krajčovičová - nemohli sme zisťovať záväzný záujem, pretože obec
nemá v majetku teplofikačnú sústavu a doteraz nie je jasné ani to, kedy by sa mohli začať
realizovať prvé prípojky,
poslanec Ing. Pavol Miklošovič - ak by chcela obec niekoho k niečomu zaviazať, muselo
by to byť formou zmluvy o budúcej zmluve a tam by sa museli dať presné podmienky pre
obe strany, v súčasnej situácii to nie je možné,
poslanec Ing. Jozef Čápka - cena sa dá približne odhadnúť, prieskum nikoho k ničomu
nezaväzuje,
starostka Božena Krajčovičová predbežne dohodla stretnutie medzi poslancami a
zástupcami SE , ktorí podajú bližšie informácie k problematike horúcovodu,
poslanec Ing. Štefan Schmidt - pokia!' majú SE a.s. záujem prísť na rokovanie s poslancami,
treba to využiť a v termíne do 17.2.2012 zvolať spoločné zasadnutie a priamo s nimi sa
dohodnúť o podmienkach rozšírenia teplofikačnej sústavy.

I

Uznesenie VI/l87
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice ukladá dohodnúť stretnutie so zástupcami SE
a.s. Bratislava ohľadne teplofikačnej siete v termíne do 17.2.2012.
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
7
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol
Miklošovič,
Mgr. Ľuboš Remenár, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef
Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
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4. Poslanec Ing. Peter Kučera - s ohľadom na posledné havárie na vodovode keď bola
odstavená celá obec, aké sa spravili v tomto smere opatrenia, či sa nepočíta s
rekonštrukciou vodovodu,
starostka Božena Krajčovičová - opravili sa 3 šupáky, na písomný dotaz ohľadne
rokonštrukcie vodovodnej siete spoločnosť TA VOS písomne oznámila, že stav nie je
taký kritický a azbestové potrubie na Šidúnkoch nie je zdraviu škodlivé.
S. Poslanec Ing. Peter Kučera - či už bola zadaná úloha na vypracovanie štúdie
využiteľnosti kasární,
starostka Božena Krajčovičová - úloha bola zadaná spoločnosti Media Coeli Trnava, v
tejto súvislosti by bolo dobré rozmýšľať aj nad DSS a kultúrnym strediskom, ktoré
chýbajú,
poslanec Ing. Ľuboš Bokor - DSS má určité štandardy a podmienky, s jeho realizáciou sa
možno objekt stane nepoužiteľným pre iné činnosti,
poslanec Ing. Štefan Schmidt - pokiaľ DSS nebude zaradený do siete poskytovateľov
týchto služieb na TTSK, nie je šanca zaplatiť jeho činnosť len z peňazí obce,
poslanec Ing. Peter Kučera - aby štúdia nebola zameraná špecificky, ale celkovo na
využitie priestoru.
6. Poslanec Ing. Jozef Čápka - či sa pri Revitalizácii námestia sv. Michala - L etapa bude
robiť aj asfaltová komunikácia k ihrisku, je tam vysoký obrubník, nebudú tam môcť
vychádzať autá,
starostka Božena Krajčovičová - cesta sa bude robiť od štátnej cesty až po vstup na
štadión,
poslanec Ing. Jozef Zachar - rekonštruované námestie má slúžiť ako oddychová zóna a
nie na parkovanie aut, ak sa to povolí, rýchlo sa zničí.
7. Poslanec Ing. Peter Kučera - obyvatelia žiadajú orez, alebo výrub topoľov pri štadióne.
K bodu 4
Správa kontrolóra
Boli predložené správy z kontrólnej činnosti za rok 2011, ktoré vysvetlila hlavná kontrolórka
obce Bc. Alena Haršányiová.
Polanec Ing. Peter Kučera - či kontrola dotácií zahŕňala všetky subjekty, ktorým obec
dotácie poskytuje,
poslanec Ing. Jozef Čápka - ocenil, že po dlhej dobe sa dozvedel, koľko brali hráči FK ŠK
Blava na platy. Vychádza to v priemere 100 tis. Sk na jedného. Do budúcnosti by sa nemalo
stať, aby sa takéto hospodárenie skrývalo za prácu s mládežou. Po krátkej rozprave dala
starostka Božena Krajčovičová hlasovať o uznesení:

I Uznesenie

VI/188 I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice berie na vedomie:
- Správu o výsledku následnej finančnej kontroly - dodávateľské faktúry - zo dňa 18.8.2011
- Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly - uzatváranie Dohôd vykonávaných mimo
pracovného pomeru - zo dňa 10.10.2011
- Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly - poskytovanie dotácií z rozpočtu obce za
rok 2010 - zo dňa 13.10.2011
- Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly - dodržiavanie zákona č.2512006 - zo dňa
20.1.2012
Predložené hlavným kontrolórom obce Jaslovské Bohunice Bc. Alenou Haršányiovou.
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 7
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Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Pavol Miklošovič, Mgr. Ľuboš
Remenár, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: 1 (Ing. Peter Kučera)
Uznesenie schválené.
K bodu 5
Stanovisko k správe z kontroly hospodárenia obce v oblasti bežných výdavkov za rok
2010 vykonanej 9.3.2011.
Bod uviedla starostka Božena Krajčovičová.
Poslanec Ing. Štefan Schmidt - okrem toho, že poslanci nedostali zápis z finančnej komisie,
zo strany kontrolórky nebolo pochopené uznesenie. Preto je predložené stanovisko
neakceptovateľné aj z pohľadu zákona o obecnom zriadení. Kontrolórka mala skontrolovať, či
sú závery finančnej komisie, ktorá je len poradným orgánom, správne, lebo tieto boli
podnetom pre vykonanie kontroly a prešetrenia. Ako sa vykonáva kontrola ukladá aj zákon č.
502/2011. Uznesenie trvá.
Starostka Božena Krajčovičová - vykonáva kontrolu dodávateľských faktúr od roku 2005
a o výsledkoch bude informovať obecné zastupiteľstvo.
a skontroluje sa už potom všetko.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - aké budú z toho vyvodené dôsledky, ak niekto pochybil, je
treba, aby za to niesol zodpovednosť ten, kto doklady podpisoval.

I Uznesenie

VI/189 I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice ukladá na základe predloženého Stanoviska
hlavnej kontrolórky k správe z kontroly hospodárenia obce v oblasti bežných výdavkov za rok
2010
vykonanej 9.3.2011, doplniť výsledok kontroly v zmysle uznesenia VV161 z
19.12.2011 a správu predložiť do 31.3.2012.
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
7
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol
Miklošovič,
Mgr. Ľuboš Remenár, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef
Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

I Uznesenie

VI/190 I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice berie na vedomie Stanovisko k Správe
z kontroly hospodárenia obce v oblasti bežných výdavkov za rok 2010 vykonanej 9.3.2011
hlavným kontrolórom obce Jaslovské Bohunice Bc. Alenou Haršányiovou.
Hlasovanie poslancov: Prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
O
proti:
1 (Ing. Pavol Miklošovič
zdržal sa: 6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Peter Kučera, Mgr. Ľuboš
Remenár, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
Uznesenie neschválené.
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K bodu 6
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jasl. Bohunice na roky 2012 -2018
Bod uviedla starostka Božena Krajčovičová.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - mal výhrady k tomu, že program vychádza z
celoslovenských dokumentov a dokumentov VÚC, ktoré nekopírujú obdobie navrhovaného
programu.
Po krátkej doplňujúcej rozprave dala starostka Božena Krajčovičová hlasovať o uznesení:

I Uznesenie

VI/191
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje plán sociálneho a hospodárskeho
rozvoja obce Jaslovské Bohunice na roky 2012-2018.
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
7
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol
Miklošovič, Mgr. Ľuboš Remenár, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef
Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
K bodu 7
Správy audítora
Bod uviedla starostka Božena Krajčovičová. po krátkom vysvetlení Ing. Daniely Heribanovej
dala starostka hlasovať o uznesení:

I Uznesenie VI/192 I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice berie na vedomie:
11 Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Jaslovské
Bohunice k 3l.12.2010 zo dňa 19.12.2011
2/ Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou
a s konsolidovanou účtovnou závierkou k 3l.12.2010 obce Jaslovské Bohunice
zo dňa
19.12.2011
vypracované zodpovedným audítorom Ing. Ružena Straková, licencia SKAU č. 797, TAXAUDIT Slovensko, spol. s r.o. , Kapitulská 14,91701 Trnava, licencia SKAU Č. 131.
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
7
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol
Miklošovič, Mgr. Ľuboš Remenár, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef
Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
K bodu 8
Rozpočtové opatrenia č. 38-42/2011
Bod uviedla starostka Božena Krajčovičová.
Do rozpravy sa neprihlásil nik z poslancov, starostka Božena Krajčovičová dala hlasovať
o uznesení:
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I Uznesenie VI/193 I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice berie na vedomie rozpočtové opatrenia Č. 38
- 42/2011 prijaté starostkou obce v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia obce
Jaslovské Bohunice v platnom znení - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu bežných výdavkov na rok 2011.
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
7
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol
Miklošovič, Mgr. Ľuboš Remenár, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef
Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
K bodu 9
Prenájom nebytových priestorov v areáli Mlyn a Amfik bar Jaslovské Bohunice
Bod uviedla starostka Božena Krajčovičová. Na bar prišla jedna ponuka, na Mlyn poslali traja
záujemcovia 4 ponuky, jeden zo záujemcov zo súťaže odstúpil. K prenájmu baru podal
potrebné vysvetlenia prítomný Maroš Ondrišek, ktorý dal ponuku na prenájom.
Poslanec Ing. Jozef Zachar - ako to bude s využitím priestorov baru počas obecných akcií,
starostka Božena Krajčovičová - nájomca bude informovaný o obecných aktivitách, bude
sa to riešiť na základe objednávky,
poslanec Ing. Peter Kučera - či je ponúkaná cena za bar len priestory, alebo aj zariadenia,
starostka Božena Krajčovičová - ponúkaná cena sú len priestory, zariadenie aj s kuchyňou
sa dorieši,
poslanec Ing. Pavol Miklošovič - keďže sa teraz hneď nedá do zmlúv zapracovať si
prenájom zariadenia, treba to riešiť zmluvou o budúcej zmluve,
poslanec Ing. Štefan Schmidt - schváliť zmluvu o prenájme nebytových priestorov a potom
dodatkom zmluvy doriešiť zariadenie.
Po ukončení rozpravy k prenájmu baru v amfiteátri dala starostka Božena Krajčovičová
hlasovať o uznesení:

I Uznesenie VI/194

I

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje v súlade s § 9a, zák. Č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z.n.p. po zverejnení oznámenia o zámere priameho prenájmu majetku
obce prenájom nebytového priestoru o výmere 456 m2 - z toho 293 m2 za cenu 20 €I l mvrok
a letnú terasu o výmere 163 m2 za sumu 10 €/1m2Irok - nachádzajúceho sa v budove areálu
ŠREKK - Amfiteáter Na rybníku 419/2, parc. č. 370/4, k. ú. Bohunice v obci Jaslovské
Bohunice Marošovi Ondriškovi, bytom Nová 234, 919 30 Jaslovské Bohunice na základe
jedinej cenovej ponuky žiadateľa. Termín prenájmu: od 01.02.2012 na dobu neurčitú.
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
7
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol
Miklošovič, Mgr. Ľuboš Remenár, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef
Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
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Poslanec Ing. Peter Kučera - mal dotaz, či sú vysporiadané pozemky na Mlyne, keď ho chceme
dať do prenájmu,
Ing. Maroš Dunda - pozemky treba vybaviť na Slovenskom pozemkovom fonde, čo by nemal
byť problém,
poslanci Ing. Jozef Čápka a Mgr. Ľuboš Remenár - ak tam nie je niečo obecné, nemôžeme to
predať, čo je jedna z ponúk - odkúpenie areálu,
poslanec Ing. Peter Kučera - mali by sa pripraviť komplexné podklady k vlastníctvu pozemkov
pod strelnicou a v celom areáli,
poslanec Ing. Štefan Schmidt - je treba najprv získat' od Regatelu späť mlyn, aby sme ho potom
ako obec mohli prenajať.
Po rozprave starostka dala hlasovať o uzneseniach:

I Uznesenie VI/195 I
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s §9a, zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. po
zverejnení oznámenia o zámere
priameho prenájmu majetku obce prenájom nebytových
priestorov nachádzajúcich sa v areáli Mlyn o výmere 438,05m2 na parc. Č. 635/5 s priľahlými
pozemkami - parc.č.: 635/1, 635/3,635/4,635/6, 635/7 635/8 o výmere 5 189,95m2 a zastavaných
plôch strelnice parc. č.: 907/5,907/6,907/7,907/8,907/9,907/10,907/11,907/12
o výmere 80m2
2
s priľahlou parcelou Č. 907/4 o výmere 8788m , k. Ú. Jaslovce v obci Jaslovské Bohunice
žiadateľovi MED DEAL, s. r. o., Dibrovova 235/15,916 Ol Stará Turá.
Výška nájomného: 9 ročných nájmov vopred, čo znamená 187600, 14,-EUR, ale za podmienky
priameho odpredaja uvedeného areálu. Termín: od 01.02.2012
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
O
proti:
7 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol
Miklošovič, Mgr. Ľuboš Remenár, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
zdržal sa: O
Uznesenie neschválené.
I Uznesenie VI/196 I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje v súlade s §9a, zák. Č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z.n.p. po zverejnení oznámenia o zámere priameho prenájmu majetku
obce prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli Mlyn o výmere 438,05m2 na
parc. Č. 635/5 s priľahlými pozemkami - parc. č.: 635/1, 635/3, 635/4, 635/6, 635/7 635/8
o výmere 5 189,95m2 a zastavaných plôch strelnice parc. Č. : 907/5, 907/6, 907/7, 907/8,
907/9, 907/10, 907/11, 907/12 o výmere 80m2 s priľahlou parcelou Č. 907/4 o výmere
8788m2, k. Ú. Jaslovce v obci Jaslovské Bohunice žiadateľovi Streleckému klubu brokových
neolympijských disciplín, Teplická 23/138, 921 01 Piešťany v cenovej ponuke varianty Č. l. Prenájom celého areálu, t.j. prenájom zastavaných plôch areálu 15 €/1 m2/rok a prenájom
priľahlých pozemkov po doriešení vlastníctva za cenu 0,40 €/1 m2/rok
Termín prenájmu: od 01.02.2012
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
6
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Pavol Miklošovič, Mgr.
Ľuboš Remenár, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
1
(Ing. Peter Kučera)
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
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I

Uznesenie VI/197

I

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje v súlade s §9a, zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z.n.p. po zverejnení oznámenia o zámere
priameho prenájmu majetku obce
prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli Mlyn o výmere 438,05m2 na parc. č.
635/5 s priľahlými pozemkami - parc. č.:
635/1, 635/3, 635/4, 635/6, 635/7 635/8 o výmere
2
5 189,95m a zastavaných plôch strelnice parc. č. : 907/5, 907/6, 907/7, 907/8, 907/9, 907/1 O,
907111,907/12
o výmere 80m2 s priľahlou parcelou č. 907/4 o výmere 8788m2, k. ú. Jaslovce
v obci Jaslovské Bohunice žiadateľovi Streleckému klubu brokových neolympijských disciplín,
Teplická 23/138, 921 Ol Piešťany v cenovej ponuke varianty č. 11.- Prenájom len priľahlých
pozemkov strelnice, t. j. : prenájom zastavaných plôch strelnice 15 Eli m2/rok a prenájom
priľahlých pozemkov 0,5 E/I m2/rok
Termín prenájmu: od 01.02.2012
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
O
proti:
7 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol Miklošovič,
Mgr. Ľuboš Remenár, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
zdržal sa: O

Uznesenie neschválené.
K bodu 10
Verejné obstarávanie - výmena okien
Bod uviedla starostka Božena Krajčovičová.
Podklady z posledného zastupiteľstva
boli len
doplnené o výmenu okien na objekte tribúny v športovom areáli. Poslanci nemali k bodu
pripomienky, preto starostka dala hlasovať o uznesení:

I

Uznesenie VI/198

I

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje súťažné podklady na akciu stavebné
práce: Výmena okien v objekte bývalých kasární Jaslovské Bohunice,
v objekte Dom kultúry
Paderovce a v objekte športového areálu Jaslovské Bohunice.
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
7
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol
Miklošovič, Mgr. Ľuboš Remenár,
Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef
Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O

Uznesenie schválené.

I Uznesenie

VI/199

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje komisiu pre verejné obstarávania na
akciu Výmeny okien v objekte bývalých kasární Jaslovské Bohunice, vobjekte
Dom kultúry
Paderovce a v objekte športového areálu v zložení:
Ing. Zlatica Legényová, odborne spôsobilá osoba
Ing. Milan Fitoš
Ing. Gabriela Nádaská
Božena Krajčovičová
Ing. Jozef Zachar
Ing. Pavol Miklošovič
Viliam Čapkovič.
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Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
7
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol
Miklošovič, Mgr. Ľuboš Remenár, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef
Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
K bodu 11
Stanovisko OZ k neautorizovanému výtlačku "Jaslovské Bohunice bez cenzúry"
Starostka Božena Krajčovičová zdôvodnila zaradenie bodu do programu zastupiteľstva.
V poslednom období sa na verejnosti znevažuje meno obce aj obecných funkcionárov a je
potrebné zaujať k tomu jednoznačný postoj.
Poslanec Ing. Štefan Schmidt - sme stále len v defenzíve, nebránime sa proti urážkam
celého zastupiteľstva, starostky, ale aj znevažovaniu práce celého obecného úradu,
poslanec Ing. Jozef Zachar - posledný rok len riešime spory s predchádzajúcim starostom,
občania sú už z toho unaveni a znechuteni, k ničomu pozitívnemu to nevedie,
poslanec Ing. Peter Kučera - máme jasné výsledky porušenia zákonov a nekonáme,
poslanec Ing. Jozef Čápka - mali by sme pomenovať viacej káuz a dať oznámenie na
konkrétneho páchateľa.
Po ukončení rozpravy dala starostka hlasovať o uznesení:

I

Uznesenie VI/200 I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice odporúča starostke obce podať trestné
oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania.
Hlasovanie poslancov: prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
za:
4
(Ing. Jozef Čápka, Ing. Peter Kučera, Ing. Pavol Miklošovič, Ing.
Štefan Schmidt)
proti:
O
zdržal sa: 3
(Ing. Ľuboš Bokor, Mgr. Ľuboš Remenár, Ing. Jozef Zachar)
Uznesenie schválené.
K bodu 12
Rôzne
Starostka Božena Krajčovičová dala slovo pánovi Kabátovi z firmy Xtranet, ktorý podal
informáciu k možnosti zavedenia internetu cez TKR. Projekt sa už rozbehol asi pred dvoma
rokmi, ale pre nezáujem obce v minulom období to zastal o na mŕtvom bode.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor - mal dotaz, či sa budú rekonštruovať rozvody,
p. Kabát - nie, budú sa rekonštruovať len zosilovače, rozvody patria firme Steiar, firma Xtranet
je len spoluinvestorom. Zosilovačmi by sa vyriešila aj kvalita príjmu signálu v TKR,
poslanec Ing. Pavol Miklošovič - tiež vidí problém v kabeláži, ktorá je ťahaná vzduchom a má
už určitú dobu životnosti, technický posudok na to by mal byť teda komplexný,
p. Kabát - internet je už potiahnutý k budove starého obecného úradu, za bývalého starostu už
bol nejaký prísľub, namontovali polovicu komponentov a potom nastal útlm,
poslanec Ing. Jopzef Čápka-aká bude forma úhrady internetu, keď si káblovku občania neplatia,
p. Kabát - každý kto sa pripojí bude mať s nimi uzavretú zmluvu, to nie je problém vyriešiť,
poslanec Ing. Pavol Miklošovič - akú dobu nájmu požadujú,
p. Kabát - 10 rokov, po tejto dobe investícia zostáva obci.
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Z rozpravy vyplynulo ešte doplnenie technických

parametrov

k netu a predloženie návrtu zmluvy.

Starostka Božena Krajčovičová dala slovo Ing. Jozefovi Mikušovi, ktorý predložil žiadosť na
opravu existujúcej lávky cez Blavu kjeho domu (Lukačkov mlyn). Ten oboznámil poslancov so
súčasným nevyhovujúcim stavom, ako aj približnou výškou finančných nákladov, ktorá by bola
potrebná na rekonštrukciu, ktorá činí asi 7 tis. E.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - Blava je v správe Povodia Váhu, budeme musieť od nich
vypýtať písomné stanovisko, stavba si vyžaduje stavebné povolenie, treba zistiť vlastnícke vzťahy
k pozemkom,
poslanec Ing. Peter Kučera - most patrí aj ku koloritu krajiny, je za to aby sa našli v rozpočte na
jeho opravu peniaze,
poslanci Ing. Jozef Zachar, Ing. Štefan Schmidt - je potrebné pripraviť do budúceho
zastupiteľstva podklady, stanoviská ako aj predložiť odkiaľ z rozpočtu sa táto položka pokryje,
poslanec Ing. Pavol Miklošovič - predbežne už aj zistiť dodávateľa, aby sme vedeli aj cenu, 6
tis. E je veľmi podhodnotené,
cena bude minimálne 10tis. E.
Starostka Božena Krajčovičová dala slovo Marošovi Ondrišekovi, ktorý prejavil záujem
o prenájom tenisových kurtov.
Maroš Ondrišek - teraz je to už nereálne, ale vybavenosť tam bude skôr, či neskôr dobudovať.
Areál nemá kurtára, je to náročné na čas aj financie, je tam absolútna absencia sociálnych
zariadení a akéhokoľvek zázemia pre užívateľov.
Poslanec Ing. Jozef Zachar - či by sa nedali využiť už existujúce priestory. Ako to bude so
stavbami, keď chceme vypracovávať štúdiu využiteľnosti objektu.
Starostka

Božena

Krajčovičová

informovala

o potrebe

zmeny

prvostupňového

projektu

na

rekonštrukciu MŠ z dôvodu zmeny technológie stropnej konštrukcie.
Bližšie informácie podal
poslanec Ing. Pavol Miklošovič. Projektant predložil 3 varianty riešenia, z ktorých najvýhodnejší
z hľadiska
porovnateľný

spôsobu a rýchlosti

montáže

s pôvodne navrhovaným

bol strop z predpätých

monolitickým

strešných

železobetónovým

panelov.

Cenovo bol

stropom.

Starostka ďalej informovala poslancov o prebiehajúcej kontrole, ktorú vykonáva Správa finančnej
kontroly
aj kontrole,
z Ministerstva regionálneho rozvoja, ktorá bude kontrolovať
čerpanie
eurofondov na ZŠ.
Po vyčerpaní bodov programu keďže sa v rámci rôzneho nik do diskusie neprihlásil, starostka
Božena Krajčovičová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie zastupiteľstva ukončila.
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