Zápis
zo zasadnutia Obecného zastupitel'stva obce Jaslovské Bohunice
dňa 12. mája 2011 o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu,
nám. sv. Michala 36/10A.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny
6 poslancov z celkového počtu 9 = 66,66 %
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 s pozvánkou.
Za zapisovateľku bola menovaná:
Za overovateľov boli menovaní poslanci:

Božena Hideghétiová
Ing. Jozef Zachar
Viliam Čapkovič

Starostka Božena Krajčovičová oboznámila prítomných s bodmi rokovania zastupiteľstva.
Nikto z prítomných poslancov nežiadal o doplnenie bodu do programu. Starostka Božena
Krajčovičová dala hlasovať o programe:
1. Otvorenie, menovanie zapisovateľa, schválenie overovateľov zápisnice.
2. Voľba hlavného kontrolóra
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Interpelácie.
5. Návrh VZN 72 - mení a doplňa VZN č.42 (premávka na pozemných komunikáciách obce)
6. Rozpočtové opatrenie č.1/20 11 - presun rozpočtových prostriedkov
7. Kúpa pozemkov
8. Predaj pozemkov
9. Prenájom nebytových priestorov
10. Zrušenie zmluvy so spoločným obecným úradom v Hlohovci
11. Schválenie dodatku č. 4 /2011 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu,
podpísanej dňa 15.1.2003 v Trnave.
12. Návrhy ocenení za rok 2010
13. Rôzne
Hlasovanie poslancov:
za:
6
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Program bol prijatý.

K bodu 2
Voľba hlavného kontrolóra
Bod programu uviedla starostka Božena Krajčovičová. Oboznámila prítomných, že na
základe zverejneného inzerátu sa prihlásili tri záujemkyne o túto funkciu. Všetky boli pozvané
na zasadnutie zastupiteľstva na 17,30 hod., aby odprezentovali svoju predstavu o výkone tejto
funkcie. Obálky boli neotvorené. Vzhľadom k tomu, že 3-člennej volebnej komisii, ktorá
bola zvolená na prvom zasadnutí zastupiteľstva v VI. volebnom období chýbali dvaja
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členovia, bolo potrebné zvoliť novú volebnú komisiu, ktorá bude dohliadať na voľbu
kontrolóra a spíše o voľbe zápis. Starostka Božena Krajčovičová dala návrh na zloženie
volebnej komisie z poslancov Ing. Štefan Schmidt - predseda a Ing. Pavol Miklošovič a Ing.
Ľuboš Bokor - členovia. Poslanci nepredložili žiadne návrhy, preto starostka dala hlasovať
o uznesení:

I

Uznesenie VI/75
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schval'uje volebnú komisiu na vol'bu
hlavného kontrolóra obce Jaslovské Bohunice na funkčné obdobie od 16.5.2011 do 15.5.2017
v zložení: Ing. Štefan Schmidt - predseda, Ing. Pavol Miklošovič a Ing. Ľuboš Bokor členovia.
Hlasovanie poslancov:
za:
6
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

Po schválení komisie boli otvorené obálky a poslanci skontrolovali, či kandidáti splňajú
všetky stanovené kritériá. Žiadosť o zaradenie do výberového konania predložili
v stanovenom termíne tri kandidátky v poradí:
PaedDr. Zdenka Magulicová, bytom
Hlohovec, Anna Haladová bytom Hlohovec a Bc. Alena Haršányiová bytom Opoj. Jedna
z kandidátok PaedDr. Zdenka Magulicová nepredložila overenú kópiu dokladu o ukončenom
vzdelaní, ktorú deklarovala predložiť priamo na zasadnutí zastupitel'stva. Inak kandidátky
splnili predpísané kritériá. Po oboznámení sa s podkladmi boli kandidátky pozvané, aby sa
prezentovali a odpovedali na otázky poslancov. Ako prvá sa prezentovala Anna Haladová, po
nej Bc. Alena Haršányiová. PaedDr. Zdenka Magulicová sa nedostavila. Na základe
telefonátu s ňou bolo zistené, že nemá záujem o výkon funkcie, nakoľko jej nevyhovuje
pracovný úväzok 12 hodín týždenne. Po tomto sa pristúpilo k voľbe hlavného kontrolóra.
Poslancom boli rozdané opečiatkované
a starostkou podpísané
hlasovacie lístky
a opečiatkované obálky. Pred voľbou boli upozornení na to, aby v hlasovacom lístku nebrali
do úvahy kandidáta na poradovom čísle 3 - Zdenku Magulicovú. Po hlasovaní volebná
komisia skonštatovala, že tajným hlasovaním s počtom hlasov 5 bola zvolená za hlavnú
kontrolórku obce Jaslovské Bohunice Bc. Alena Haršányiová. Jeden hlas mala kandidátka
Anna Haladová. Starostka Božena Krajčovičová poďakovala obom za účasť apoblahoželala
Bc. Alene Haršányiovej k zvoleniu do funkcie. Zápisnica volebnej komisie z volieb hlavného
kontrolóra je neoddelitel'nou súčasťou zápisu obecného zastupitel'stva. Žiadosti kandidátov
o zaradenie do výberového konania sú prílohou zápisu.

I

Uznesenie VI/76
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice berie na vedomie Zápisnicu volebnej komisie
z voľby hlavnej kontrolórky, predloženú predsedom volebnej komisie pre jej voľbu
poslancom Ing. Štefanom Schmidtom.
Hlasovanie poslancov:
za:
6
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
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K bodu 3
Kontrola plnenie uznesení
Splnené: uzn. VI/54, VI/58.
I Uznesenie VI177
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie poslancov:
za:
6
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

K bodu 4
Otázky a interpelácie
Poslanec Ing. Jozef Zachar 1. Či už je vypracovaná štúdia teplofikácie Panských dielov.
Starostka Božena Krajčovičová - pán Hrašna, ktorý ju spracováva je momentálne
hospitalizovaný v nemocnici, ale je prísľub, že bude spracovaná do konca mája
2011.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor - či nie je možné mať aspoň približný odhad výsledku, aby
sa mohli informovať obyvatelia na Panských dieloch.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - odhad v takýchto veciach nie je možný. výstup je
výsledkom zložitých výpočtov a rôznych podmienok, ktoré je potrebné brať do
úvahy. Odhad by bol zavádzajúci. K cestám na Panských dieloch - je potrebné
vypracovať štúdiu k zhutneniu podkladov asfaltových kobercov, na čom sa už začalo
pracovať. Boli už vyžiadané cenové ponuky. Na základe tohto spracovania bude
možné vypísať výberové konanie na položenie kobercov. Predpokladá, že by to bolo
možné niekedy na jeseň.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor - dal si potvrdiť fakt, že teplofikačnú prípojku si bude
uhrádzať každý majiteľ pozemku sám.
Starostka Božena Krajčovičová - oboznámila poslancov, že bola požiadavka od
obyvateľov Orechovej ulice, aby sa plagátovacie valce po osadení dopravných
značiek presunuli na koniec Orechovej ulice, kde nákladné motorové vozidlá
a poľnohospodárske stroje nerešpektujú zákaz vjazdu.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor 2. V akom akom štádiu je spustenie prevádzky EKO dvora.
Starostka Božena Krajčovičová - momentálne sa spracováva prevádzkový poriadok.
Požiadali sme o dotáciu z envirofondov dotáciu na technologické vybavenie EKO
dvora. V mesiaci jún by mali byť známe výsledky.
3. Aký je stav na ČOV.
Starostka Božena Krajčovičová - na základe anonymu na havarijný stav ČOV bolo
vyvolané rokovanie medzi
Obvodným úradom životného prostredia v Trnave
a Slovenským vodohospodárskym
podnikom Š.p. Piešťany a obcou a bolo
dohodnuté, že ČOV je potrebné ihneď zrekonštruovať.
Rokovanie medzi
dotknutými stranami pokračuje.
Ministerstvo životného prostredia SR sme
požiadali o stanovisko k otázke spolufinancovania rekonštrukcie a inovácie ČOV
Jaslovské Bohunice, ktoré nám oznámilo, že na rok 2011 sa neuvažuje o zverejnení
výzvy pre operačný cieľ 1.2. 2011 V súčasnosti je vypísané výberové konanie na
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spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie ČOV. Výhl'ad na jej
financovanie je taký, že to bude musieť asi všetko znášať obec. Je to výsledok toho,
že sa v predchádzajúcich rokoch tomu nevenovala pozornosť a v roku 2010 nebolo
ani požiadané o predÍženie skúšobnej doby na prevádzkovanie ČOV, ktorá skončila
vo februári 2010.
Poslanec Ing. Jozef Zachar 4. Ako sa pokračuje v rozbehnutí rekonštrukcie Domu smútku.
Starostka Božena Krajčovičová - zatial' ešte v tejto oblasti nebolo vypísané verejné
obstarávanie.
I Uznesenie VI/78
I
Obecné zastupitel'stvo obce Jaslovské Bohunice ukladá pripraviť podklady a vypísať
výberové konanie na stavby:
a) Rekonštrukcia a prístavba domu smútku a úprava cintorína Jaslovské Bohunice
b) IBV Panské diely MK - cesty a chodníky
Hlasovanie poslancov:
za:
6
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
Poslanec Viliam Čapkovič
5. Či je možné zrealizovať komunikáciu pri drenážnom, odvodňovacom kanáli
v Paderovciach ponad rodinné dom
Starostka Božena Krajčovičová na základe osobnej prehliadky si nevie
predstaviť
zrealizovanie komunikácie vzhl'adom k výškovým rozdielom stavby k terénu. Kanál
je v niektorých častiach nespevnený.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - odporúča
prehodnotiť lokalitu majetko-právne
vzhl'adom k pozemkom, technicky aj finančne. Je potrebné na realizáciu
komunikácie spracovať rozpočet a pokial' sa to zmestí do rozpočtovanej čiastky na
tento rok. plánovanej čiastky, môže sa to zrealizovať. S požiadavkou osloviť pána
Ing. Chmela.

I Uznesenie

VI/79
I
Obecné zastupitel'stvo obce Jaslovské Bohunice ukladá spracovať technický návrh riešenia
a následne rozpočtu na realizáciu nespevnenej komunikácie v m.č. Paderovce v rámci
protipovodňových opatrení.
Hlasovanie poslancov:
za:
6
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič 6. Vyjadril sklamanie nad kvalitou prác na Základnej škole a nad prácou stavebného
dozoru. Skonštatoval, že boli použité tie najlacnejšie materiály, kvalita prác bola
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na veľmi nízkej úrovni. Či je možnosť uplatniť si nejaké zrážky z ceny za nekvalitu
odvedeného diela. Je to naša hanba, keď sme to nedokázali ustrážiť. Preto sme
platili stavebný dozor, ktorý to mal dosledovať. Kolaudáciou sme práce už prevzali
a môžeme reklamovať len chyby, ktoré sa vyskytnú. Nie nekvalitu.
Poslanec Viliam Čapkovč - podporil názor Ing. Miklošoviča. Skonštatoval to isté
u materskej školy.
Starostka Božena Krajčovičová - práce boli vykonávané na základe schválených
položiek. Obec ku koncu roka bola s prácami v trojmesačnom sklze a keďže boli
prostriedky čerpané z eurofondov bolo potrebné dodržať termíny. O nekvalitných
maľovkách vie, ale bude lepšie, ak sa škole zakúpi farba a údržbár steny premaľuje,
ako zaplatiť za drahé naviac práce.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - obrátil sa na neho Ján Pekarovič, ktorý vyučuje
v ZUŠ. V škole mala byť aj koncertná miestnosť. V súčasnosti je urobená tak, že
sa nedá používať. Nesplňa akustické požiadavky. Majú sa do nej od septembra
presťahovať a uvoľniť terajšiu triedu pre potreby družiny. Sám dal spracovať dva
návrhy na akustické odhlučnenie miestnosti. Sú však veľmi cenovo rozdielne. Dal
vypracovať ešte jedno posúdenie.
Poslanec Viliam Čapkovič - odborníci sa v tomto smere vyjadrili, že už pri projektovaní
sa spravili chyby a ďalej sa už potom tomu nevenovala pozornosť.
Starostka Božena Krajčovičová - opätovne pripomenulo, že keďže to šlo z eurofondov,
boli sme nútení dodržať projekt a navrhla pre prípadné odhlučnenie použiť materiál
z Ubytovne bývalých kasární.
Poslanec Ing. Štefan Schmidt 7. Ako je to so zrušením Rámcovej zmluvy so Zempresom.
Starostka Božena Krajčovičová - Zempres nepristúpil na dohodu o ukončení zmluvy,
po konzultácii s právnikom ju jednostranne vypovieme.
Poslanec Ing. Jozef Zachar 8. Ako je to s výberovým konaním na rekonštrukciu námestia sv. Michala -l. etapa.
Starostka Božena Krajčovičová - v súčasnosti je to na posúdení na TTSK. II. etapa už
nebude realizovaná, nie sú finančné prostriedky.
Poslanec Ing. Jozef Čápka 9. Občania sa sťažovali na kosenie trávy.
Starostka Božena Krajčovičová priznala, že sa stala chyba, ktorá sa už nebude
opakovať. Podcenila tieto práce a neodhadla časovú náročnosť.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - na obecnom úrade sú na to určení zamestnaní
a zodpovední pracovníci, aby práce boli vykonané včas. O tom nemá rozhodovať
starosta. Vyslovil pochvalu za vyčistenie kanálov na odvádzanie dažďových zrážok
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor - pokosená tráva hnije v parku na jednom mieste,
v blízkosti tenisových kurtovabol tam pristavený prázdny kontajner.
Starostka Božena Krajčovičová - problém s trávou je dlhodobý, ľudia do kontajnerov
vyhadzujú aj komunálny odpad.
Poslanec Viliam Čapkovič - či by nebolo možné vyhlásiť kosenie deň dopredu, aby si
ľudia preparkovali autá, kvôli odlietajúcim skalkám.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - občania bývajúci v rodinných domoch nech parkujú
autá na svojich pozemkoch a v garážach a nie na verejných priestranstvách.
Poslanec Ing. Jozef Zachar - upozornil, aby sa nielen kosilo, ale aj udržiavali miesta,
kde boli vysadené kvety po obci.
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K bodu 5
Návrh VZN 72 - mení a dopÍňa VZN č. 42 o premávke na pozemných komunikáciách
obce Jaslovské Bohunice.
Z rozpravy vyplynula potreba dopracovať VZN Č. 42 o ďalšie body v zmysle platného zákona
o premávke na cestných komunikáciách.

I Uznesenie

VI/ 80
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice ukladá prepracovať návrh
záväzného nariadenia č.72, ktorým sa mení a doplňa VZN č.42 o premávke na
komunikáciách obce Jaslovské Bohunice a doplniť ho v zmysle platného zákona
na pozemných komunikáciách.
Hlasovanie poslancov:
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič,
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

Všeobecne
pozemných
o premávke

Ing. Pavol

K bodu 6
Rozpočtové opatrenie 1/2011
Po zdôvodnení návrhu Ing.
starostka Božena Krajčovičová
starostka Božena Krajčovičová

- presun rozpočtových prostriedkov
Danielou Heribanovou, vedúcou oddelenia SOÚ, otvorila
rozpravu k bodu. Do rozpravy sa nik neprihlásil, preto dala
hlasovať o návrhu uznesenia:

I

Uznesenie VI/81
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice berie na vedomie rozpočtové opatrenie Č.
1/2011 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:
za:
5 (Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan
Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: 1 (Ing. Ľuboš Bokor)
Uznesenie schválené.

K bodu 7
Kúpa pozemkov
Starostka Božena Krajčovičová po prednesení návrhu otvorila rozpravu k bodu.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - pred asi 10 rokmi sa predávali pozemky asi za 50 Skl m2.
Vzhľadom k času súhlasí s cenou 10 €/ m2.

I Uznesenie

VI/82
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje odkúpenie pozemkov, v k.ú.
Bohunice, v cene 10 €/m2, parcela číslo 99/5, zast. plochy o výmere 8 m2, parcela číslo 100/6,
záhrady o výmere 80 m2, v celkovej sume 880 € (slovom osemstoosemdesiat eur) z majetku
Jozef Fančovič, bytom Kúria 144/41, Chtelnica, (spoluvl. podiel 1/2 a 1/8), Štefan Fančovič,
bytom Naháč Č. 89, (spoluvl. podiel 1/8), Matilda Juranová, bytom Šalviová Č. 26, Bratislava

~
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(spoluvl. podiel 1/8), Anna Fančovičová, bytom Svetlá č. 3, Bratislava (spoluvl. podiel 1/8)
do majetku obce Jaslovské Bohunice v celosti.
Hlasovanie poslancov:
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
I Uznesenie VI/83
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje odkúpenie pozemku, v k.ú.
Bohunice, v cene 10 €/m2, parcela číslo 101/8, záhrady o výmere 82 m2, v celkovej sume
820 € (slovom osemstodvadsať eur) z majetku Ing. Jozef Hutta a PhDr. Kristína Huttová,
bytom Hlavná Bohunice 25/22, Jaslovské Bohunice do majetku obce Jaslovské Bohunice
v celosti.
Hlasovanie poslancov:
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

K bodu 8
Predaj pozemkov
Bod programu uviedla starostka Božena Krajčovičová. Jednalo sa o druhú žiadosť
o odkúpenie časti krajného pozemku na ulici k pozemku, na ktorom je už postavený RD.
Zámer prevodu majetku bol zverejnený na úradnej tabuli obci a na webovej stránke obce od
20.4.2011 do 12.5.2011 vrátane. Poslanci si prezreli plán pozemkov.

I Uznesenie

VI/84
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje odpredaj časti pozemku z majetku
Obce Jaslovské Bohunice parc. č. 249/120 o výmere 49 m", druh pozemku: ostatné plochy,
k.ú. Bohunice, vedený na liste vlastníctva Č. 900 do BSM Mgr. Michalovi Piňkovi a Mgr.
Lenke Piňkovej, bytom 919 30 Jaslovské Bohunice, Nám. sv. Michala 36/10 v cene 10 €/m2,
v celkovej cene 490 €/m2 (slovom štyristodeväťdesiat euro), ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR Č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ktorým je odpredaj prebytočného majetku obce majiteľom susedného
pozemku. Predmetná parcela nie je určená na ďalšiu výstavbu a Obec ju nevyužíva.
Hlasovanie poslancov:
za:
4 (Viliam Čapkovič, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef
Zachar)
proti:
O
zdržal sa: 2 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka)
Uznesenie neschválené.

I Uznesenie VI/8S
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje odpredaj pozemku z majetku
Obce Jaslovské Bohunice, k. ú. Bohunice, parcela číslo 251/108, záhrady o výmere 47m2,

7
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ktorá vznikla oddelením z parc. Č. 251/99, podľa Geometrického plánu Č. 66/2010,
vyhotoveného PENT AS, s.r.o., Handlovská 45, Bratislava do BSM Milanovi Rurnanovičovi
a Darine Rurnanovičovej, bytom Pažitná 74, 917 01 Trnava, v cene 10 €/m2, v celkovej cene
470 €/m2 (slovom štyristodeväťdesiat euro), ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s
§9a ods. 8 písm. e) zákona SNR Č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
ktorým je odpredaj prebytočného majetku obce majiteľom susedného pozemku.
Hlasovanie poslancov:
za:
O
proti:
3 (Viliam Čapkovič, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Jozef Zachar)
zdržal sa: 3 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Štefan Schmidt)
Uznesenie neschválené.
I Uznesenie VI/86
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje v zmysle schváleného územného
plánu obce Jaslovské Bohunice odpredaj pozemku z majetku obce Jaslovské Bohunice, v k.ú.
Bohunice - časť Panské diely, v cene 33,52 €/m2 bez DPH: parcela číslo 249/61, orná pôda
o výmere 781 m2, v celkovej sume 26.179,12 € bez DPH do podielového spoluvlastníctva
Branislav Hozza, bytom Garbiarska 49/50, Sereď lv podiele ~ vzhľadom k celku! a Eva
Spáčová, bytom Garbiarska 49/50, Sereď lv podiele ~ vzhľadom k celku!, v zmysle zákona Č.
138/1991 Z.z. § 9a, odst. 8e o majetku obcí, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je
záujem obce odpredať pozemky v lokalite Panské diely za podmienok stanovených
v uznesení Č. V/338 z 22.12.2008.
Hlasovanie poslancov:
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

K bodu 9
Prenájom nebytových priestorov
Bod programu uviedla starostka obce Božena Krajčovičová a otvorila rozpravu. Prvé dva
zámery prenájmu majetku boli zverejnené v zmysle zákona od 19.4.2011 do 12.5.2011
vrátane. U žiadateľky Soni Bohunickej sa jedná o prenájom majetku obce v zmysle
oznámenia priameho nájmu
Poslanec Ing. Štefan Schmidt - mal dotaz, či pri prenájme priestorov na servis motorových
vozidiel nebude priestory treba nejako stavebne upravovať, vzhľadom k olejovému
hospodárstvu - výmena olejov.
Po ukončení rozpravy starostka dala hlasovať o návrhu uznesení:

I Uznesenie

VI/87
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje v súlade s §9a, ods. 9, písm. c)
zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. prenájom nebytového priestoru žiadateľovi
DEPOTEAM, s. r. o., IČO: 36755052, so sídlom 917 01 Trnava, Horné Bašty 36/A,
v zastúpení konateľom Mariánom Vajdíkom v areáli Ubytovne Jaslovské Bohunice,
"Garáže", parc. Č. 163/21 o celkovej výmere 151,8m2 - cena za 1m2/20€/rok - za účelom
zriadenia prevádzky servisu a údržby motorových vozidiel ako prípad hodný osobitného
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zreteľa, ktorým je rozšírenie služieb poskytovaných obyvateľom obce. Termín prenájmu od
01.06.2011.
Hlasovanie poslancov:
za:
5 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: 1 (Ing. Štefan Schmidt)
Uznesenie neschválené.

I Uznesenie

VI/88
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje v súlade s §9a, ods. 9, písm. c)
zák. Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. prenájom nebytových priestorov žiadateľovi
Rudolfovi Ružičkovi, bytom 919 54 Dobrá Voda Č. 386, v areáli Ubytovne
Jaslovské
2
2
Bohunice, objekt - Správy budov o celkovej výmere 332,60m - cena za lm 120€/rok - na
parc. Č. 163/22 za účelom zriadenia zámočníckej výroby ako prípad hodný osobitného zreteľa,
ktorým je rozšírenie služieb poskytovaných obyvateľom obce. Termín prenájmu: od
01.07.2011.
Hlasovanie poslancov:
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

I Uznesenie

VI/89
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 nebytového
priestoru v budove zdravotného strediska a hospodárskeho pavilónu, Sídlisko 337/15, parc. Č.
258/1 O, výmera nebytového priestoru 15m2 Soni Bohunickej, bytom Križovany nad
Dudváhom Č. d. 522, 919 24 v cene 20 €I lm2/rok na základe jedinej cenovej ponuky
žiadateľky. Termín prenájmu: od 16.05.2011.
Hlasovanie poslancov:
za:
5 (Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan
Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: l (Ing. Ľuboš Bokor)
Uznesenie schválené.

K bodu 10
Zrušenie zmluvy so spoločným obecným úradom v Hlohovci
Bod uviedla starostka Božena Krajčovičová. Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec,
starostka Božena Krajčovičová dala hlasovať o návrhu uznesenia:

I Uznesenie VI/90

I

Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice
schvaľuje
zrušenie Zmluvy s mestom
Hlohovec - Dodatok Č. 6 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Hlohovci zo dňa
2.2.2009 výpoveďou podľa článku 4, ods. 2 tejto Zmluvy s trojmesačnou výpovednou
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lehotou, ktorá začne plynúť 01.06.2011.
Hlasovanie poslancov:
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič,
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

Ing. Pavol

K bodu č.ll
Schválenie dodatku č. 4 12011 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu,
podpísanej dňa 15.1.2003 v Trnave.
Bod uviedla starostka Božena Krajčovičová. Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec,
starostka Božena Krajčovičová dala hlasovať o návrhu uznesenia:
I Uznesenie VI/91
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje Dodatok č. 412011 k zmluve
o zriadení Spoločného obecného úradu podpísanej dňa 15.01.2003 v Trnave.
Hlasovanie poslancov:
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

K bodu č.12
Návrhy ocenení za rok 2010
Bod uviedla starostka Božena Krajčovičová. Navrhla oceniť len troch darcov krvi, ktorí
v roku 2010 dostali plakety za 60 a 40 násobné darovanie krvi. Potom otvorila rozpravu
k bodu.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - najprv sme udeľovali maximálny počet ocenení, teraz skoro nič.
Je to od extrému k extrému. Za veterán klub dali dva návrhy na ocenenia, na ktorých trvá.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - ocenenia aspoň takto dostanú svoju vážnosť.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - na predchádzajúcom zasadnutí sa dala úloha, aby organizácie
zdôvodnili svoje návrhy. Mal dotaz, ktoré to spravili.
Starostka Božena Krajčovičová - návrhy stiahol len Meander, neposielalo sa nikomu na
zdôvodnenie.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - trvá na tom, aby sa oslovili organizácie, aby prehodnotili svoje
návrhy a opätovne aby sa poslanci k oceneniam vrátili.
Starostka Božena Krajčovičová - vyzvú sa organizácie písomne, aby prehodnotili svoje
návrhy. Po skončení rozpravy dala hlasovať o návrhu uznesení:
I Uznesenie VII 92
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice berie na vedomie udelenie Ceny starostu
obce za rok 2010 Richardovi Fančovičovi a Ľubošovi Matolekovi za 40 násobné darovanie
krvi - Zlatú plaketu MUDr. J. Jánskeho.
Hlasovanie poslancov:
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
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zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

I Uznesenie

VII 93
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje udelenie finančnej odmeny vo
výške 100 € Viliamovi Matovičovi za 60 - násobné darovanie krvi.
Hlasovanie poslancov:
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.

K bodu č.13
Rôzne
Starostka Božena Krajčovičová poslancov oboznámila s rokovaním s Danielou Dolenskou,
ktorá bola prítomná na zasadnutí zastupiteľstva a ktorej plynie zrušenie nájmu l-izbového
bytu z dôvodu hrubého porušenia nájomnej zmluvy - menovaná dlhodobo neužíva byt.
Z dôvodu, že bolo treba riešiť aj havarijnú situáciu pri zatekaní vody, obec dala aj návrh na
predbežné opatrenie na súd, aby aj bez jej prítomnosti mohla vstúpiť do bytu, lebo menovanú
nebolo možné zastihnúť. Starostka dala slovo Daniele Dolenskej.
Daniela Dolenská - vysvetlila, koľkí a oko užívali 3- izbový byt a že sa museli z neho
vysťahovať do l-izbového bytu z dôvodu nátlaku starostu Petra Ryšku, ktorý tvrdil, že je pre
nich nadrozmemý. Nie je pravda, že sa v byte nezdržujú, sú tu každý týždeň. Býva teraz
v Čechách v Kolíne u manžela. Sťahovali sa preto, že syn musel zmeniť školu. Obec nie je
schopná 2 roky opraviť závady, ktoré nahlásila.
a Slovensko chodí z pracovných dôvodov.
Podniká aj na území Maďarska a Poľska, sklad majú v Bratislave.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - konštatoval, že byt neužíva tak, ako to deklaruje. Svedčí o tom aj
fakt, že nepreberá listové zásielky, ktoré sa vracajú späť, nie je s ňou možná komunikácia.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - vyjadril údiv nad tým, prečo si neprenajme byt v Bratislave,
keď tam podniká.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor - mal dotaz, koľko dní v týždni reálne byt užíva.
Daniela Dolenska - s manželom chodia striedavo, prichádzajú v stredu večer a odchádzajú
v piatok.
Poslanec Viliam Čapkovič - skonštatoval, že tieto problémy s ňou obec rieši už dlhodobo
a nie je to len tento prípad.
Ondrej Matovič - pracovník obce zodpovedný za údržbu po udelení slova vysvetlil, aké sú
problémy pri opravách v byte, lebo menovanú nie je možné zastihnúť, ani na telefóne. Nie je
to možné ani pri havarijných stavoch, keď zatekalo a už sa tieto poruchy ukázali aj na
vonkajšej fasáde domu.
Starostka prečítala aj správu OO PZ, kde sa konštatuje, že menovanú nie je možné viac ako 2
roky zastihnúť v mieste trvalého bydliska, nakoľko žije v Čechách.
Po skončení rozpravy poslanci neprejavili záujem o prehodnotenie prijatého uznesenia
o zrušení nájmu bytu, ktoré aj naďalej trvá.
Po tomto starostka oboznámila prítomných s rokovaniami o cene za pozemky pod detským
ihriskom Lienka, s majiteľom Petrom Dritomským, ktorý bol prítomný na zasadnutí
zastupiteľstva. Nesúhlasí so sumou 10 € pod nezastavanou plochou a žiada, aby bola
vyplatená jednotná suma 15 €/m2. Potom udelila slovo Petrovi Dritomskému.
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Peter Dritomský - vysvetlil, že trhové ceny sú 25 €/m2, tam kde nie je orná pôda a aj obec
predáva pozemky drahšie.
Poslanec Ing. Jozef Čápka - opýtal sa, prečo čakal až 15 rokov a nepýtal si zaplatiť za
pozemky skorej.
Peter Dritomský - on si to aj žiadal prostredníctvom poslanca Petra Kučeru, ale s bývalým
starostom sa nedalo dohodnúť a nechcel s ním ísť do vopred prehratého sporu a nechce ísť ani
teraz, chce sa dohodnúť. Ale ak nebude dohoda možná, bude žiadať o vrátenie pozemkov do
pôvodného stavu.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - obec predáva pozemky preto za takú cenu, lebo sú
zhodnotené ako stavebné pozemky. Opýtal sa ho, ako on, ako vlastník zhodnotil pozemky pod
Lienkou, keď si teraz žiada takú sumu. Obec sa o ne stasla, kosiIa ich, zhodnotila ich, lebo
z ornej pôdy sa stala zastavaná plocha.
Peter Dritomský - bol porušený zákon, na stavbu nebolo stavebné povolenie. Pozemky boli
používané protizákonne.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - či platí za pozemky dane.
Peter Dritomský - pozemky má v nájme družstvo, ktoré za ne platí.
Poslanec Ing. Štefan Schmidt - ak sa nedohodneme na cene, obec sa bude súdiť, lebo 25€/m2
je neakceptovateľná suma.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - obec prevzala Sídlisko ako celok od atómky, neboli tam
vykolíkované parcely komu čo patrí. Užívala to v dobrej viere a teraz po 15 rokoch sa rieši
užívanie pozemkov.
Peter Dritomský - opäť zopakoval, že sa chce dohodnúť na cene, zastupiteľstvo len musí
spraviť kompromis.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - miáme schválených 10€/m2. Dal som návrh, aby zastavaná
plocha bola 15€/m2, to už bol kompromis.
Peter Dritomský - nevidí dôvod, prečo by sa to malo deliť, pozemky na Sídlisku sú na jednej
cenovej úrovni.
Poslanec Ing. Ľuboš Bokor - mal dotaz, či by súhlasil s cenou 15€/m2 za celý pozemok.
Peter Dritomský - áno, s tým súhlasí.
Po tomto dala starostka hlasovať o návrhu uznesení k predaju pozemkov pod detským
ihriskom Lienka:

I

Uznesenie VI/94
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice, schvaľuje odkúpenie spolu vlastníckych
podielov 1í a 1í z pozemku, novovytvorená parcela č. 258/94, zast. plochy o výmere 817 m2,
ktorá vznikla oddelením z parcely č. 282 v k.ú. Bohunice, podľa Geometrického plánu č.
62/2009, vypracovaného PENTAS, s.r.o., Handlovská 45, Bratislava z majetku Petra
Dritomského, bytom Veterná ul. 17,917 Ol Trnava a Terézie Valovičovej, bytom Fándlyho
19, Sereď za cenu 15 €/m2 do majetku obce Jaslovské Bohunice v celkovej cene 12.255,- €
(slovom dvanásťtisícdvestodvadsaťpäť eur) v celosti.
Hlasovanie poslancov:
za:
5 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan
Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: 1 (Viliam Čapkovič)
Uznesenie schválené.
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I Uznesenie VII 95
I
Obecné zastupiteľstvo
obce Jaslovské
Bohunice,
schvaľuje
odkúpenie
pozemku,
novovytvorená parcela č. 258/96, zast. plochy o výmere 334 m2, ktorá vznikla oddelením
z parcely Č. 284 v k.ú. Bohunice, podľa Geometrického plánu Č. 62/2009, vypracovaného
PENTAS, s.r.o., Handlovská 45, Bratislava z majetku Petra Dritomského, bytom Veterná ul.
17, 917 01 Trnava za cenu 15 €/m2 do majetku obce Jaslovské Bohunice v celkovej cene
5.010,- € (slovom päťtisícdesať eur) v celosti.
Hlasovanie poslancov:
za:
5 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Štefan
Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: 1 ( Viliam Čapkovič)
Uznesenie schválené.
O slovo požiadal Ing. Jozef Čápka, ako predseda Komisie bytovej, sociálnej, obchodu
a služieb. Oboznámil prítomných so závermi zasadnutia komisie, ktorá prerokovala
poradovníky na pridelenie bytov ako aj výšku nájmu za byt, ktorý sa nachádza v priestoroch
športovej tribúny a nájomca doposiaľ platil zaň len 100 € mesačne a nebola s ním spísaná
žiadna zmluva o nájme bytu. Obec na tento byt doplácala za spotrebované energie. Predložil
návrhy uznesení na poradovníky na byty a výšku nájomného na 2,5 izbový byt na štadióne.
Starostka obce konštatovala, že nájomkyňa bytu na štadióne s ňou rozprávala. Podmienky aké
má boli dohodnuté s predchádzajúcim starostom. Potom starostka obce dala hlasovať
o návrhoch uznesení k poradovníkom na pridelenie bytov a nájme na byt na štadióne:
I Uznesenie VI/96
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje
nájomné byty nasledovne:
1. Soňa Miháliková, Jaslovské Bohunice, Nová 340/1
2. Dušan Vrbovský, Jaslovské Bohunice, Sídlisko 461/18

poradovník

na jednoizbové

3. Eva Fernandová, Jaslovské Bohunice, Sídlisko 336/19
4. Peter Valovič, Jaslovské Bohunice, Na rybníku 420/1
5. Jozef Petrek, Jaslovské Bohunice, Sídlisko 382/4
Hlasovanie poslancov:
za:
6
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
Pri poradovníku na 3-izbové nájomné byty dal poslanec Ing. Ľuboš Bokor pozmeňujúci návrh
na výmenu na 1. a 2. mieste z rodinných dôvodov žiadateľky Henriety Padyšákovej, ktorá
teraz obýva jednu izbu so štyrmi deťmi u rodičov.
Starostka Božena Krajčovičová dala najprv hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia:
I Uznesenie VII 97
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje poradovník na trojizbové nájomné
byty nasledovne:
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1. Miriam Machovičová, Jaslovské Bohunice, Sídlisko 384/2
2. Henrieta Padyšáková, Jaslovské Bohunice, Sídlisko 336/19
3. Mário Kubišta, Jaslovské Bohunice, Na rybníku 420/1
4. Peter Hrčka, Jaslovské Bohunice, Sídlisko 384/2
5. Juraj Kisel, Jaslovské Bohunice, Orechová 317/24.
Hlasovanie poslancov:
za:
3
(Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Štefan Schmidt)
proti:
O
zdržal sa: 3
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Pavol Miklošovič, Jozef Zachar)
Uznesenie neschválené.
Následne dala starostka hlasovať o návrhu uznesenia poslanca Ing. Ľuboša Bokora:
I Uznesenie VII 98
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje poradovník na trojizbové nájomné
byty nasledovne:
1. Henrieta Padyšáková, Jaslovské Bohunice, Sídlisko 336/19
2. Miriam Machovičová, Jaslovské Bohunice, Sídlisko 384/2
3. Mário Kubišta, Jaslovské Bohunice, Na rybníku 420/1
4. Peter Hrčka, Jaslovské Bohunice, Sídlisko 384/2
5. Juraj Kisel, Jaslovské Bohunice, Orechová 317/24.
Hlasovanie poslancov:
za:
4
(Ing. Ľuboš Bokor, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol Miklošovič, Ing. Jozef
Zachar)
proti:
O
zdržal sa: 2
(Ing. Jozef Čápka, Ing. Štefan Schmidt,)
Uznesenie schválené.
I Uznesenie VII 99
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje výšku nájomného pre byt na
tribúne v športovom areáli prepočítanú podľa výmery bytu v súlade s výškou nájomného na
menší trojizbový byt na Sídlisku a zálohy za služby na uvedený byt.
Hlasovanie poslancov:
za:
6
(Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
Starostka Božena Krajčovičová oboznámila poslancov so situáciou Žanety Facunovej, ktorá
má schválenú výpoveď z bytu z dôvodu neplatenia nájomného. Menovaná uzavrela s obcou
splátkový kalendár a splatila už aj prvú splátku. V súčasnej dobe obaja s manželom pracujú na
dohodu v obci. Odporučila, aby poslanci uznesenie V1/42, ktorým sa schválila výpoveď
z bytu zrušili.
I Uznesenie VIItOO I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice ruší výpoved' z nájmu bytu nájomcovi Žanete
Facunovej, trvale bytom Jaslovské Bohunice, Na rybníku 420/1 na byt č. 14 schválenú
uznesením VI/42 za podmienky, že nájomca dodrží splátkový kalendár určený dohodou
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o splatení pohľadávky Obce Jaslovské Bohunice za vyúčtovanie nájomného a služieb.
V prípade nedodržania splátkového kalendára výpoveď zostáva v platnosti v plnom rozsahu.
Hlasovanie poslancov:
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
Starostka oboznámila prítomných so žiadosťou Ivana CALI Podolského o podporu pn
usporiadaná DestuDobréBohunice. Potom otvorila rozpravu.
Poslanec Viliam Čapkovič - zľava 50% na vstupné pre domácich je už bezpredmetná. Veľa
ľudí si už kúpilo vstupenky v predpredaji ešte v minulom roku.
Poslanec Ing. Pavol Miklošovič - dotáciu robiť formou zmluvy s niektorými vystupujúcimi,
nie priamo finančnou dotáciou pre usporiadateľa. Po ukončení rozpravy a zvážení foriem
dotácií starostka dala hlasovať o návrhu uznesenia:
I Uznesenie VI/lOl
I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice schvaľuje spoluprácu a spolufinancovanie
festivalu FestDobréBohunice 2011 s firmou IPCALI Production s.r.o.,
Gaštanová 16,
Piešťany hlavne v týchto oblastiach:
spolufinancovanie festivalu zo strany obce do výške 3300 €
styčný dôstojník zo strany obce
zabezpečenie zdravotnej a hasičskej služby počas podujatia
prenájom priestorov - areálu amfiteátra, parku, parkoviska a priľahlej lúky na
parkovanie.
Hlasovanie poslancov:
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
Starostka Božena Krajčovičová oboznámila prítomných s ponukou spoločnosti ArchDesign
Bratislava na odpredaj pozemkov v lokalite Panské diely za cenu 42€/m2• Pokiaľ obec nebude
s touto cenou súhlasiť vo výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov a zaväzujú sa
v prípade poškodenia vybudovanej infraštruktúry z dôvodu ich stavebnej činnosti, túto dať
z vlastných zdrojov do pôvodného stavu. Cena je pre obec neakceptovateľná, neodporúča sa
pozemky odkupovať. V rozprave nik nevystúpil, starostka dala hlasovať o návrhoch
uznesema:

I Uznesenie

VI/102 I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice neschvaľuje kúpu pozemkov z majetku
spoločnosti ARCH Design, Prístavná 12, Bratislava, IČO: 35886650 v lokalite Panské diely
do majetku obce Jaslovské Bohunice, za cenu 42,- € bez DPH.
Hlasovanie poslancov:
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
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proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
[ Uznesenie VI/103 I
Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice berie na vedomie, zámer ARCH Design,
Prístavná 12, Bratislava, IČO: 35886650 pokračovať v investičnom zámere - výstavba
nízkoenergetických
a pasívnych domov
a záväzok firmy, že v prípade poškodenia
vybudovanej technickej infraštruktúry v lokalite Panské diely z dôvodu stavebnej činnosti túto
dajú z vlastných zdrojov do pôvodného stavu.
Hlasovanie poslancov:
za:
6 (Ing. Ľuboš Bokor, Ing. Jozef Čápka, Viliam Čapkovič, Ing. Pavol
Miklošovič, Ing. Štefan Schmidt, Ing. Jozef Zachar)
proti:
O
zdržal sa: O
Uznesenie schválené.
O 21,35 hod. sa z pracovných dôvodov zo zasadnutia zastupiteľstva
Čapkovič.
Prítomných zostalo 5 poslancov z celkového počtu 9 = 55,55 %.

ospravedlnili Viliam

Poslanec Ing. Ľuboš Bokor
oboznámil prítomných so žiadosťou Maroša Ondrišeka
o prenájom areálu Mlyna.
Poslanec Ing. Štefan Schmidt - sú tam obrovské náklady na energie, najmä teplo, či má
žiadateľ o tom vedomosť. Treba od neho vyžiadať zámer, čo tam chce robiť, nájomné
stanoviť aspoň vo výške odpisov a potom sa bude o tom rokovať.
Starostka Božena Krajčovičová ešte oboznámila poslancov so stavom prenajímania garáží na
Sídlisku o ktorých bude potrebné rozhodnúť.

Po vyčerpaní bodov programu starostka Božena Krajčovičová
účasť a rokovanie zastupiteľstva ukončila.

Overovatelia:

Ing. Jozef Zachar
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poďakovala prítomným za
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Viliam Čapkovič

Zapísala: Božena Hideghétiová
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Zápisnica
volebnej komisie z volieb hlavného kontrolóra obce Jaslovské Bohunice na funkčné
obdobie od 16.05.2011 do 15.05.2017
Volebná komisia bola schválená Obecným zastupiteľstvom obce Jaslovské Bohunice
v zložení:

1. Ing. Štefan Schmidt
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Počet prevzatých hlasovacích lístkov
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Počet rozdaných hlasovacích lístkov

! .

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
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Počet platných hlasovacích lístkov
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Počet neplatných hlasovacích lístkov
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Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
1. Haladová Anna
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2. Haršányiová Alena
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Volebná komisia overuje platnosť voľby a konštatuje, že za hlavného kontrolóra obce
Jaslovské Bohuncie na funkčné obdobie od 16.05.2011 do 15.05.2017 v prvom kole voľby
bola zvolená:
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V Jaslovských Bohuniciach, 12. mája 2011
Členovia komisie:
Meno a priezvisko
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